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Odważna wiara Kananejki 
 „Panie, dopomóż mi” – słowa kobiety kananejskiej, a także słowa Jezusa: „O 
niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz” nie tylko są zapisem 
niezwykłego dialogu, ale również wprowadzają nas w przestrzeń wiary i tego, czym 
tak naprawdę ona jest. Widzimy bardzo dobrze, że wiara nie jest czymś biernym – 
jest ona czymś bardzo żywym, dynamicznym. Kobieta kananejska pokazuje nam się 
jako osoba niezwykle zdeterminowana. To jest bardzo ważna lekcja dla nas. Wiara 
powinna dać siłę do pokonania wielu przeszkód. Nie wolno nam stać w miejscu, musi-
my szukać Boga. Czasem wiara musi być odważna i uporczywa, a zarazem pokorna, 
tak jak wiara kobiety kananejskiej. „Pokora tej Kananejki może być przykładem. Oto 
Pan wypróbowuje jej wiarę. Prowokuje ją. I wydaje mi się, że często podobnie czyni z 
nami” – wyznał w książce „Żyć Ewangelią” Dom Hélder Câmara, arcybiskup Olindy i 
Recife w Brazylii.   
 Dzisiaj pytamy o to, czym jest wiara dla nas, jaki ma wpływ na nasze codzienne 
życie? Wiara jest moją osobistą więzią z Bogiem. Ona ma wpływ na moje życie, moje 
decyzje i wybory. Właśnie wiarą trzeba się dzielić przez świadectwo swojego życia.  
 Prośmy o silną i głęboką wiarę dla nas samych. Dziękujmy też za wiarę tak wie-
lu ludzi, którzy stanęli na drogach naszego życia.                                                       

ks. Mariusz Fukacz 

Rodzinny święty - św. Maria, żona Kleofasa  
Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa. Św. He-
gezyp (+ ok. 180), który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze zna-
na tradycja apostolska, nazywa Kleofasa (Klopasa, zwanego także Alfeuszem) - bra-
tem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, 
Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają "braćmi", czyli krewnymi Jezusa. 
Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła Mu podczas wędró-
wek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne 
potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała 
przy Nim aż do śmierci. "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa" - potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, 
św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w po-
ranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierw-
sza ujrzała anioła - świadka zmartwychwstania - i rozmawiała z nim. Jej też pojawił 
się w powrotnej drodze Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach 
św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy. 
Wspomnienie liturgiczne świętej żony i matki przypada 9 kwietnia. 



Dobra wiadomość 
Robert De Vincenzo, słynny argentyński gracz w golfa, wygrał kiedyś turniej, otrzy-
mał stosowny czek, po czym obdzielił uśmiechami fotoreporterów i zaczął szykować 
się do odejścia. Kiedy samotnie kierował się w stronę ustawionego na parkingu sa-
mochodu, podeszła do niego młoda kobieta, która pogratulowała mu zwycięstwa i 
powiedziała, że jej dziecko cierpi na śmiertelną chorobę. Rzecz jasna, nie miała 
środków na zapłacenie rachunków za usługi lekarskie i szpital. 
Poruszony jej opowieścią De Vincenzo wyjął pióro i wypisał swój będący nagrodą 
czek na nazwisko tej kobiety. 
Niech pani zapewni dziecku wszystko, co najlepsze - powiedział, wsuwając do w jej 
dłoń. 
W następnym tygodniu podczas lunchu w klubie podszedł do niego członek władz 
Zrzeszenia Profesjonalnych Graczy w Golfa i powiedział: 
W zeszłym tygodniu chłopcy z parkingu mówili mi, że po turnieju spotkał pan młodą 
kobietę. - De Vincenzo przytaknął. - Cóż! - westchnął mężczyzna. - Mam dla pana 
kiepską wiadomość. To wariatka. Ona nie ma żadnego dziecka. Nawet nie jest mę-
żatką. Zwyczajnie pana nabrała, przyjacielu. 
Chce pan powiedzieć, że nie ma żadnego umierającego dziecka? - spytał De Vin-
cenzo. 
Właśnie. 
Ależ to najwspanialsza wiadomość, jaką usłyszałem w tym tygodniu! 
 

Ogłoszenie! 
 24.08.2014 r., odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców  
pod nazwą "Pomóż Ewelinie i innym". Podczas Dnia Dawcy Szpiku wszystkie zdro-
we osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjal-
nych dawców szpiku i komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska. Zajmuje to 
tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypeł-
nieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z wewnętrznej strony 
błony śluzowej policzka. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z szczegółami bycia 
potencjalnym dawcą szpiku oraz ewentualnej rejestracji.  
godz. 10:00 - 16:00, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II, ul.  Kotarbiń-
skiego 18, Zabrze  
godz. 9:00 - 15:00, Dom Parafialny przy kościele pw. św. Anny, ul. 3 maja 18, 
Zabrze  
godz. 9:00 - 15:00, Rzymsko-Katolicka Parafia NMP Matki Kościoła w Zabrzu- 
Helence, ul. Dr Jordana 84, Zabrze  
godz. 9:00 - 13:00; 17:00 - 19:00 Kościół św. Wojciecha, ul. Jana Heweliusza 
4, Zabrze  

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 
ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, T +48228829400, F +48228829402,  

e-mail: fundacja@dkms.pl, www.dkms.pl  
KRS: 0000318602, REGON: 141667781, NIP: 522-29°-86-59, nr konta: PEKAO SA 78124059-

181111001022253391 



• Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i panien do Matki Boskiej Piekar-

skiej. Łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego Sank-

tuarium. 

•  Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 

• W czwartek po rannej Mszy św. zapraszam na Adorację Najświętszego 

Sakramentu. 

•  Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

•  Trwają urlopy i wakacje. Bogu powierzajmy nasz wypoczynek.  

•  W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Rekolekcje ignacjańskie. W zupełnej ciszy, bez rozmów, bez komórek, 

komputerów i dostępu do internetu. Sam na sam ze Słowem Bożym. Za-

miast odstraszać nieustannie przyciągają tłumy ludzi. Gdzie tkwi tajemni-

ca sukcesu? 

 Ponadto w Gościu: 

- w tych dniach papież Franciszek odwiedza Koreę Południową, gdzie Ko-

ściół rozwija się najszybciej na świecie; 

- o tym, co czuje siostra zakonna w tłumie uczestników na Przystanku 

Woodstock 

- za tydzień do „Gościa Niedzielnego” na płycie CD dołączymy 1 część 

„Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.  

Kolejne płyty ukażą się: 

cz. 2 – 14 września 

cz. 3 – 5 października 

• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na wydatki związane z 

remontem dachu nad kaplicą naszego kościoła. „Bóg zapłać” za dzisiej-

sze ofiary.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 18 sierpnia do 24 sierpnia 2014 r. 

18 VIII 
Poniedziałek 

 

g. 1100 
g. 1800 

Pogrzeb: Nowińska Alicja  (w kaplicy)  
Koncelebra 
1) Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 
2) Za + ojca Jana Kancy w rocznicę śmierci 

19 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Jana Eudesa 

g. 700 

 
g. 1800 

- Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Durynek oraz brata 
Joachima 
- Za ++ rodziców Augustynę i Maksymiliana Dworaczek 

20 VIII 
Środa 

Wspomnienie 

św. Bernarda opata i 

Doktora Kościoła  

g. 700 
 
 
 
 

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Bernarda i 
Alicję Tułaj oraz Alojzego Mierzwa 

21 VIII 
Czwartek 

Wspomnienie św.  

Piusa X, papieża 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za parafian 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Jana Werner w rocznicę śmierci - od rodziny  

22 VIII 
Piątek 

Wspomnienie 

NMP Królowej 

g. 700 

 
g. 1800 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Probosz-
cza Kazimierza Szalasty z okazji urodzin od parafian 
- Za + Łucję Pucka w dniu urodzin 

23 VIII 
Sobota 

Wspomnienie św. Róży 

z Limy, dziewicy 
 

g. 1200 

g. 1800 

Ślub rzymski: Śmietana - Bytomski 
- Za ++ rodziców Łucję i Witolda Kuś w rocznicę śmierci 

24 VIII 
NIEDZIELA 
21 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Rozalię Czaja w dniu urodzin 
- Msza św. chrzcielna   

Nieszpory 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bo-
żą i zdrowie dla Jadwigi Kowalskiej z okazji 90. rocznicy 
urodzin  

                                                                         Te Deum 


