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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Rok A  - 14 września 2014 r.  - Refleksja 
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Wielką popularnością w 
księgarniach religijnych cieszy się książka „Moc uwielbienia”. Opowiada o tym, jak 
zmienia się życie człowieka, gdy zaczyna szczerze Bogu dziękować i Go uwielbiać. Au-
tor, Merlin Carothers, dzieli się doświadczeniem rozmów z ludźmi, których problemy 
„powaliły na łopatki”. „Podziękuj za to Bogu?” – prowokacyjna zachęta, spotykała się 
początkowo z niezrozumieniem, zdziwieniem, a nawet buntem zrozpaczonych rozmów-
ców. „Jak mogę za to dziękować? Przecież to jest złe. Przez to cierpię!”. Merlin z roz-
brajającą szczerością mawiał wtedy: „Ale gdyby nie to doświadczenie, nie przyszedłbyś 
tak szczerze do Boga! Nie miałbyś potrzeby tak bardzo Go szukać”. Dziękując za 
wszystko, wyrażamy naszą ufność, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Także w tym, co nas boli, czego nie rozumiemy, na 
co nie potrafimy się zgodzić. Skoro Bóg nawet w takich sytuacjach myśli o naszym do-
bru, to świadczy o tym, że Mu naprawdę zależy i że On sam jest dobry. Z autentycznym 
dziękczynieniem idzie w parze uwielbienie, innymi słowy: wywyższenie Boga. Już nie 
za coś, ale ze względu na to, jaki jest Bóg. Wywyższenie Jezusa dokonało się na krzy-
żu, na Golgocie. On oddał Swoje życie, abym mógł żyć wiecznie z Nim i w Nim. A jak 
jest na mojej Golgocie – w moim sercu? Czy wywyższyłem już Jezusa? 

Rodzinny święty – św. Włodzimierz I Wielki 
Włodzimierz był nieślubnym dzieckiem księcia Świętosława I oraz jednej ze sług jego 
babki, św. Olgi Mądrej. Przyszedł na świat ok. 960 roku. Był wychowany bardzo staran-
nie przez św. Olgę. W wieku 19 lat został zaproszony na tron książąt Wielkiego Nowo-
grodu. Znalazł jednak przeciwników w swoim bracie i wśród jego stronników. Musiał 
więc ratować się ucieczką. Udał się do Skandynawii, skąd powrócił na czele rycerzy, 
odbił z rąk brata Nowogród, a po jego śmierci został także wielkim księciem kijowskim. 
Kiedy obejmował stolicę Kijowa, Ruś była już po części chrześcijańska. Światło wiary 
przynieśli z Konstantynopola misjonarze. Wtedy jednak cesarstwo wschodnio-rzymskie 
przeżywało ciężkie dni. Włodzimierz wykorzystał okazję i pospieszył cesarzowi z pomo-
cą. Wdzięczny cesarz obiecał mu za to dać za małżonkę swoją siostrę, Annę. Kiedy 
jednak władca Konstantynopola zwlekał z wypełnieniem obietnicy, Włodzimierz naje-
chał na Krym, który wówczas należał do cesarstwa, a po drodze zdobył Korsuń. Cesarz 
już nie zwlekał, ale wysłał swoją siostrę do Kijowa. Odbył się ślub, a potem chrzest Wło-
dzimierz z prawdziwie bizantyńską wystawnością. 



Książę z gorliwością neofity zabrał się do nawracania Rusi, burzył pogańskie świąty-
nie i nakazywał przyjmować chrzest. Udzielano go masowo w rzekach. Książę wpro-
wadził równocześnie hierarchię kościelną. Włodzimierz zaczął sprowadzać z Bułgarii 
duchownych obrządku słowiańskiego, zapoczątkowanego na Morawach przez św. 
Cyryla i Metodego (IX w.). 
Ostatnie lata panowania zamąciły Włodzimierzowi śmierć żony, Anny i bunt dwóch 
synów, chciwych tronu. Książę zmarł 15 lipca 1015 roku. 
Historycy różnie oceniają postać św. Włodzimierza. Wiódł życie swobodne, miał wie-
le żon, był bezwzględny, a nawet autorytarny. Po przyjęciu chrześcijaństwa porzucił 
obyczaje pogańskie, a w jego sercu zapłonęła gorliwość ewangelizacyjna. Przez do-
świadczenia wieku dojrzałego stał się bliski mężom i ojcom, którzy doświadczają 
straty, niezrozumienia i odrzucenia. 
Martyrologium Rzymskie przez wiele wieków nie wymieniało Włodzimierza w swoim 
spisie. Został on bowiem wyniesiony do chwały ołtarzy zwyczajem powszechnie 
przyjętym w Kościele do wieku XI - o kanonizacji decydował wówczas miejscowy 
metropolita ze swoim klerem i ludem. Zwyczaj ten do dziś utrzymał się w Kościele 
wschodnim. W nowym Martyrologium Rzymskim (2004 r.) umieszczono wspomnie-
nie św. Włodzimierza pod datą 15 lipca. 

Opowiadanie Imię 
Na wydziale medycznym pewnego sławnego uniwersytetu profesor anatomii rozdał 
wszystkim studentom test na końcowym egzaminie. 
Jeden ze studentów, który przygotował się bardzo drobiazgowo, szybko odpowie-
dział na wszystkie pytania, za wyjątkiem ostatniego. 
Pytanie brzmiało: 
- Jak ma na imię sprzątaczka? 
Student oddał test pozostawiając bez odpowiedzi ostatnie pytanie. 
Zanim jednak go oddał, zapytał profesora, czy to ostatnie pytanie będzie brane pod 
uwagę do oceny. 
- Ależ oczywiście! - odpowiedział profesor - W swojej karierze spotkacie wielu ludzi. 
Każdy z nich jest ważny i zasługuje na waszą uwagę, chociażby na mały uśmiech 
czy zwykłe pozdrowienie. 

 Złota myśl tygodnia 
Umiesz krzyczeć, gdy twoja drużyna strzeli gola, a nie umiesz wyśpiewać chwały 
Panu? (Papież Franciszek)  

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„Dar Ducha, przyjęty i odwzajemniony przez małżonków, pomaga im przeżywać 
płciowość ludzką wedle zamysłu Bożego i jako znak jednoczącej i płodnej miłości 
Chrystusa do Jego Kościoła” (FC 33).To, co wydaje się trudnością, okazuje się wy-
zwaniem. Obdarowani Duchem Świętym w sakramencie małżeństwa, mężczyzna i 
kobieta, otrzymują od Boga chwile, w których mogą się autentycznie rozwijać. Bóg 
wybrał czystą miłość małżonków do Swojej najlepszej „kampanii reklamowej”! 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30.  

● Dziś w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbywa się Dzień Wspólnoty Ru-

chu Dzieci Maryi.  

● Od 14 - 20 września przeżywać będziemy Tydzień Wychowania Chrześcijańskie-

go. 

● W tym tygodniu obchodzimy kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wycho-

wawców. 

● W czwartek po rannej Mszy Św. zapraszam na Adorację Najświętszego Sakra-

mentu. 

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. 

Msza Św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 18.00.  

● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą Św. 

● Spotkanie z Rodzicami dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii 

św. odbędzie się we wtorek - 16 września - po Mszy św. wieczornej w kościele. 

● Zapraszamy członków Parafialnego Zespołu Synodalnego do zapoznania się z no-

wymi materiałami przeznaczonymi do konsultacji, które zostały rozesłane pocztą 

elektroniczną. Członków PZS nie korzystających z tego typu poczty, zapraszamy do 

odbioru materiałów w Zakrystii. Termin spotkania Zespołu zostanie ogłoszony w póź-

niejszym terminie. 

● W dniach 16 i 17 października br. w katowickim Spodku z okazji obchodów XlV 

Dnia Papieskiego twórcy ubiegłorocznego spektaklu "Franciszek-wezwanie z Asyżu" 

wystawią megawidowisko "Exodus". Jest to współczesna interpretacja starotesta-

mentalnej Księgi Wyjścia z udziałem 400 wykonawców. Bilety w cenie 30 zł. i 70 zł 

do nabycia w zakrystii. Podczas spektaklu będzie można wesprzeć fundusz stypen-

dialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Audiobook z drugą częścią „Dzienniczka” siostry Faustyny – do słuchania w 

samochodzie i w domu. Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym 

wielkim miłosierdziu Moim, bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwo-

ści. 

Ponadto w Gościu:  

- o ocalonym przez „Dzienniczek” nałogowym hazardziście, który czyta słowa Jezu-

sa na dołączonej do „Gościa” płycie; 

- prostujemy wielkie historyczne kłamstwo na temat wypraw krzyżowych, które tak 

naprawdę były odpowiedzią na islamską inwazję na chrześcijan; 

● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na wydatki związane z re-

montem wieży nad kaplicą Matki Bożej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 15 do 21 września 2014 r. 

15 IX 
Poniedziałek 

Wspomnienie Matki 

Boskiej Bolesnej 

g. 1800 Koncelebra 
- Do Matki Boskiej Bolesnej w pewnej intencji z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
i zdrowie w rodzinie, za ++ ojców, braci, dziadków, krew-
nych oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Pawła Przybyła, rodziców oraz teściów 

16 IX 
Wtorek 

Wspomnienie 

św. św. męczenników 

Korneliusza, papieża 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Do-
roty i Przemysława Binkiewiczów w rocznicę ślubu, o bło-
gosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla dzieci 
- Za + Edytę Duk w 1. rocznicę śmierci 

17 IX 
Środa 

Wspomnienie 

św. Roberta 

Bellarmina, biskupa  

g. 700 

 
g. 800 
 

- Z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha św. dla 
Ewy Kalarus oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Msza Św. szkolna 
- Za + Olgę Widera w dniu urodzin 

18 IX 
Czwartek 

Święto  
św. Stanisława 
Kostki, patrona  

Polski i młodzieży 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
po Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Henryka Cudok 

19 IX 
Piątek 

Wspomnienie 

św. Januarego  

biskupa i męcz. 

g. 1400 
g. 1800 

Ślub rzymski: Gryczman - Plaza 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

20 IX 
Sobota 

Wsp. św. św. męcz. 

Andrzeja Kim  

Taegon oraz Pawła 

Chong Hasano i Tow. 

g. 1400 
g. 1800 

Ślub rzymski: Koniczek - Halasz 
- Za ++ rodziców Marię i  Ignacego Wilczek w rocznicę 

śmierci 

21 IX 
NIEDZIELA 
25 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ  
ŚRODKÓW  

MASOWEGO 
PRZEKAZU 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Małgorzatę Kosytorz 
- Za roczne dzieci: Miłosza Kulpoka i Antoniego Kruka, ich 
rodziców oraz chrzestnych 
Nieszpory 
- Za + Henryka Cygan w 7. rocznicę śmierci 


