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22. Niedziela Zwykła –  Rok A - 31 sierpnia 2014 r.  - Refleksja  
„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola 
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. 
Znamy dobrze powtarzane to na lekcjach języka polskiego, to w momentach niezrozu-
mienia drugiego człowieka, powiedzenie: „Co autor miał na myśli?”. Słowa, czyny, gesty 
możemy w pełni zrozumieć sięgając do myśli, a więc także do intencji człowieka. Świat 
naszych umysłów potrafi nieraz stworzyć najbardziej absurdalne wytłumaczenie zupeł-
nie nieuzasadnionego zachowania. „Tak było trzeba”… „wszyscy tak robią”… „nic mi 
innego nie pozostaje”. 
Św. Paweł zachęca nas do przemiany przez „odnawianie umysłu”. Sięgając do greckie-
go oryginału można zradykalizować owe zaproszenie: nawracajcie się przez zmianę 
myślenia! Pomyślisz: „To nie jest proste!”. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. 
Treść naszych myśli wynika wprost z tego, czym się karmimy – co oglądamy, czego 
słuchamy, co czytamy, o czym rozmawiamy z bliskimi, krewnymi, sąsiadami, znajomymi 
w pracy. Im rzadziej czytam Biblię, „oglądam” Jezusa na adoracji, tym częściej moje 
myśli mogą mnie niemile zaskakiwać; tym częściej stawiam moje „ja” przed „ty”. 
Im więcej dobrego duchowego pokarmu, tym łatwiej zobaczyć czego chce Bóg. Jeśli 
myślisz, że nie masz na to czasu, to… tylko tak myślisz. 
 

Rodzinny święty – bł. Iwan Merz  
Iwan przyszedł na świat w Banja Luce 16 grudnia 1896 roku. Szkołę średnią Iwan ukoń-
czył w rodzinnym mieście w 1914 roku. Po maturze przez trzy miesiące studiował na 
Akademii Wojskowej, a potem na uniwersytecie w Wiedniu. W marcu 1916 roku, mając 
niespełna 20 lat, został wcielony do armii, a następnie wysłany na front włoski w trakcie 
I wojny światowej. Doświadczenia wojenne bardzo wyraźnie wpłynęły na jego życie. 
Dokonał się przełom w jego życiu wewnętrznym; Iwan, jako młody człowiek, oddał się 
całkowicie na służbę Chrystusowi. 
Po zakończeniu wojny kontynuował studia, najpierw w Wiedniu, a następnie w Paryżu. 
W 1922 roku został nauczycielem języka i literatury francuskiej w arcybiskupim gimna-
zjum klasycznym w Zagrzebiu. W 1923 roku uzyskał stopień doktora na Wy-dziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu Zagrzebskiego. 
Swój wolny czas Iwan całkowicie poświęcał wychowaniu młodzieży. Założył Związek 
Orła Chorwackiego, organizację, której przyświecała dewiza: Ofiara - Eucharystia - 
Apostolstwo. Z uczestnictwa we Mszy świętej czerpał zapał do prowadzenia apostolatu  



wśród młodzieży.  
Cichy, pracowity apostoł codziennej służby zmarł  w wieku 32 lat - 10 maja 1928 roku. 
Życie bł. Iwana może inspirować młodych do radykalnego pójścia za Jezusem, a rodzi-
ców i wychowawców do odważnego służenia młodemu pokoleniu. 
Wspomnienie liturgiczne błogosławionego młodzieńca przypada 10 maja. 

Opowiadanie  - Zupa 
W jednym z barów samoobsługowych starsza pani wzięła duży talerz zupy, postawiła 
go na tacy, a po zapłaceniu postawiła tacę na wolnym stoliku. Zamierzała usiąść, aby 
zjeść dymiącą i pachnącą zupę, kiedy zauważyła, że zapomniała wziąć łyżkę. Zostawiła 
wszystko i podeszła do kasy, przy której leżały sztućce. 
Po powrocie zdumiona zobaczyła, że na jej miejscu usiadł bezdomny młody człowiek i 
spokojnie zjadał jej zupę. Kobieta zaniepokoiła się i oburzyła. Następnie z kiepsko skry-
wanym poczuciem wyższości usiadła na krześle obok i zanurzyła łyżkę w zupie, tuż pod 
nosem intruza. Młodzieniec uśmiechnął się i kontynuował jedzenie. 
Nabrała kolejną łyżkę, młodzieniec podobnie. Pomyślała: 
- Jaki bezczelny! Gdybym była odważniejsza! Czas zrobić porządek z bezdomnymi! 
Za każdym razem, kiedy kobieta nabierała łyżkę, siedzący naprzeciwko niej biedak, bez 
najmniejszej konsternacji, robił to samo. 
Tak było do chwili, gdy na dnie talerza pozostała odrobina. Wtedy przyszła jej myśl: 
- Zobaczymy, co powie, kiedy talerz będzie pusty. Młodzieniec zostawił jej ostatnią łyż-
kę. Następnie wstał, grzecznie ją pożegnał i odszedł. 
Kobieta popatrzyła na krzesło. Zdumiona spostrzegła: jej torebka znikła! 
- Złodziej! To był tylko pospolity złodziej! 
Rozczarowana, wściekła, z wypiekami na twarzy rozejrzała się wokoło. Ale po mło-
dzieńcu bezdomnym ani śladu. Kiedy tak rozglądała się wokoło, jej złość stopniowo za-
mieniła się w zmieszanie i wielkie zakłopotanie, bo dostrzegła tacę bez łyżki, ze stygną-
cą zupą. Na poręczy krzesła wisiała jej torebka, tak, jak ją zostawiła. 

 

Parafialny Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje Darczyńcom za 
wsparcie wakacyjnej akcji letniej „CARITAS-KOLONIE”. Zebrano KWO-
TĘ 263 zł. Na kolonie do Rabki wyjechało troje dzieci. Koszt akcji letniej 
wyniósł 2070 zł. Jednocześnie Caritas naszej parafii zachęca do wzię-
cia udziału w ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”, której 
celem jest wyposażenie w przybory szkolne dzieci z najbiedniejszych 

rodzin. Z tyłu kościoła do wystawionego koszyka można wkładać zeszyty, przybory 
szkolne, plecaki lub tornistry. Trafią one do potrzebujących naszej parafii.  
Parafialny Zespół Caritas informuje, że zostały wznowione dyżury w środy od godz. 
16.00 do 17.00 w salce przy kancelarii parafialnej. 
Przyjmowane są również dary żywnościowe mające długi termin ważności, środki czy-
stości i rzeczy materialne w dobrym stanie (np. odzież czy pościel). 
Do dyspozycji potrzebujących jest łóżeczko z materacem. Bliższe informacje w salce 
Zespołu Caritas w czasie dyżuru w środy o d 16.00-17.00. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 
● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30.  
●1.09. obchodzimy wspomnienie bł. Bronisławy. Po każdej Mszy św. ucałowanie relikwii.  
● Ks. Marek Leszczyna 1.09. o godz. 16.00 zaprasza na halę Zgody Bielszowice (przy 
ul. Sportowców) na piłkarski "Mecz dla pokoju" w którym zagrają reprezentacje księży i 
kleryków Archidiecezji katowickiej, oraz ratowników medycznych Wojewódzkiego Pogo-
towia Ratunkowego. Zapraszamy do kibicowania. 
● Po wakacyjnym wypoczynku zaczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny, w który 
chcemy wejść razem z Panem Bogiem. Jutro o godz. 8.30 rozpocznie się Spowiedź św. 
dla dzieci szkolnych i gimnazjalnych. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. rozpo-
czynająca nowy rok szkolny. 
● Od września w każdą środę o godz. 8.00 będą odprawiane Msze św. szkolne, począw-
szy od tego tygodnia. Proszę rodziców o dopilnowanie uczestnictwa dzieci, a także do 
osobistego uczestnictwa we Mszy. W najbliższą środę poświęcę tornistry dzieciom klasy 
I i przybory szkolne wszystkim dzieciom. 
● ● W czwartek po rannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
● W tym tygodniu przypadają I. Czwartek, Piątek i Sobota nowego miesiąca. Zapraszam 
do Komunii Św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszam na 
Mszę Św.  w sobotę o 7.00 oraz na comiesięczne nabożeństwo. 
● W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 Wspólnota Ruchu Światło - Życie spotyka się w Ka-
tedrze Chrystusa Króla w Katowicach na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty. 
●Także 7 września o godz. 14.00 odbędzie się w Kochłowicach Dzień Skupienia dla na-
rzeczonych. W programie konferencja, okazja do Spowiedzi św. i Msza św. 
● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą Św. Spowiedź św. dla młodzieży gimna-
zjalnej w czwartek o 17.30. 
● Pierwsza próba Scholi odbędzie się 14 września o godz. 9.15 w salce nad zakrystią.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Czy wojna może być sprawiedliwa? Czy wolno bronić się z użyciem siły? Jakie jest sta-
nowisko Kościoła? 
Dzisiaj w różnych częściach świata, w zbrojnych konfliktach masowo giną ludzie. Na 
Ukrainie, w Syrii, Iraku, Strefie Gazy leje się krew. Wojna zawsze jest problemem moral-
nym. Jest złem, którego trzeba unikać. Ale trzeba pamiętać o tym, kto jest agresorem, 
kto ofiarą, i że obrona jest obowiązkiem tych, którzy są odpowiedzialni za życie innych. 
Ponadto w Gościu 
- dodatek specjalny poświęcony Henrykowi Sławikowi. Jeszcze niedawno był prawie nie-
znany, choć w czasie wojny uratował przed śmiercią kilka tysięcy Żydów; 
- czy dzieciom należy dawać kieszonkowe? 
W Małym Gościu Niedzielnym: 
- dodatek specjalny na początek roku szkolnego: „Kopia zapasowa, czyli krótki podręcz-
nik do pamiętania” ze zbiorem wiadomości potrzebnych na co dzień w szkole. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie zebrana przez członków Rady Parafialnej na po-
krycie wydatków związanych z remontem wieży nad kaplicą naszego kościoła. 
● Zachęcam do zapoznania się z terminami wolnych intencji Mszy św. w gablotce. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 1 do 7 września 2014 r. 

1 IX 
Poniedziałek 
Wspomnienie św. 

Bronisławy, dziewicy 

g. 900 
 
 
 
g. 1800 

- W intencji wszystkich dzieci szkolnych, wychowawców, nauczycieli, 
duszpasterzy, rodziców oraz pracowników Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i 
katechetycznego 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

2 IX 
Wtorek 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Jana Wydrę w 10. rocznicę śmierci oraz za ++ parafian 

3 IX 
Środa 

Wsp. św. Grzegorza  

Wielkiego, papieża 

g. 700 
g. 800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Msza Św. szkolna 
- Za + Krystiana Kula jako 30. - dniowa 

4 IX 
Czwartek 

I czwartek 

Wspomnienie 

bł. dziewic Marii Stel-

li i Towarzyszek 

g. 700 

 

 

 

 
g. 1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświęcenie 
Duchowieństwa oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
naszych duszpasterzy, o nowe powołania kapłańskie, zakonne oraz 
do III Zakonu Św. Franciszka od ofiarodawców 

 Po Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Otylię Niedurny w dniu urodzin 

5 IX 
Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 
grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii od ofiaro-
dawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci wczesnokomu-
nijne, ich rodziców i chrzestnych 

6 IX 
Sobota 
I sobota 

Wsp. św. Melchiora 

Grodzieckiego  

g. 700 

 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Św. za żyją-
cych i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za ++ rodziców Alfreda i Elżbietę Małek,  Alfreda i Martę Sikora, ++ z 

rodziny Małek, Sikora i dusze w czyśćcu cierpiące 

7 IX 
NIEDZIELA 
23 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

 
g. 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej. 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie 
dla Renaty i Ryszarda Nitka z okazji 55. rocznicy ślubu oraz o błogo-
sławieństwo dla rodziny                                                  Te Deum 
Koncelebra 
- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej i św. Teresy od  
Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za zbiory, z prośbą o  Opiekę Bo-
żą i zdrowie z okazji 80. lecia istnienia w intencji Towarzystwa Ogród-
ków Działkowych „Malina”, ich rodzin oraz za ++ działkowców                                                                    

          Te Deum 
- Za dziecko przyniesione do chrztu: Szymona Orantek, za rodziców i 
chrzestnych oraz do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Boża i zdrowie dla Edy-
ty i Dariusza w rocznicę ślubu 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka - Alicji Twardoch 
Nieszpory  
 - Za + Emilię Bannert w 3. rocznicę śmierci.  


