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  26. Niedziela Zwykła –  Rok A - 28 września 2014 r. - Refleksja  
Kiedy dwaj chłopcy słyszą wezwanie: „Idź dzisiaj i pracuj w winnicy”, jeden odpowiada 
„tak”, ale nie idzie. Drugi mówi „nie”, ale „opamiętał się” i idzie. Zwróćcie uwagę na te dwa 
słowa kluczowe: dzisiaj i opamiętał się, i pomyślcie o tych, którzy w tym momencie otaczają 
Jezusa. On sam jest zaproszeniem Boga, zaproszeniem najpotężniejszym: „Dzisiaj słu-
chajcie Mnie, słuchając mojego Syna”. 
Niektórym wydawało się do tej pory, że mówią Bogu „tak”, w rzeczywistości jednak mówili 
Mu „nie” nie wiedzieli, jak naprawdę mówi się Bogu „tak”. Z tego punktu widzenia faryze-
usze znajdowali się dokładnie w takiej samej sytuacji jak nierządnice. Wszyscy oni stali wo-
bec ogromnej szansy, że oto mogą powiedzieć Bogu „tak” natychmiast: wystarczy, że będą 
słuchali Jezusa. Nierządnice rzucają się na tę szansę, faryzeusze nawet nie drgnęli. 
W jaki sposób możemy wytłumaczyć tak odmienne reakcje? Wszystko zawarte jest w sło-
wach „opamiętał się”. Ażeby powiedzieć Bogu „tak”, trzeba najpierw dostrzec, że w tym 
momencie mówimy Mu „nie”. Niełatwo się do tego przyznać. Najlepszym, tym, którzy tak 
jak faryzeusze starają się żyć dobrze, grozi niebezpieczeństwo, że będą przekonani o swo-
jej bliskości z Bogiem i nie przyjdzie im do głowy, że powinni się opamiętać, zmienić. Dla 
nierządnic ich „nie” wypowiadane Bogu było tak oczywiste, że nie wahały się, gdy zobaczy-
ły, w jaki sposób mogą powiedzieć Mu „tak” natychmiast. 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„Małżonkowie, w zakresie swego życia moralnego, są powołani do ustawicznego postępu, 
wiedzeni szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawania wartości, które pra-
wo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą kierowania się nimi w konkretnych 
decyzjach” (FC 34). 
W katolickich księgarniach pojawia się coraz więcej wartościowych publikacji o intymności 
małżeńskiej, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów. Warto po nie sięgać i przez to zadbać 
o duchowy rozwój.  

Rodzinny święty – bł. Zefiryn Gimenez Malla  
Zefiryn urodził się 26 sierpnia 1861 r. w Benavent de Lérida, w hiszpańskiej Katalonii. Przy-
szedł na świat w katolickiej rodzinie hiszpańskich Romów, którzy żyli jako wędrowcy w Ka-
talonii i Aragonii. Nigdy nie uczęszczał do szkoły, całe życie był analfabetą. Został 
ochrzczony jako człowiek dorosły. W 1912 roku, mając 51 lat, zawarł sakrament małżeń-
stwa z Teresą Giménez Castro, z którą od wczesnej młodości był złączony ślubem zawar-
tym w tradycji romskiej. Małżeństwo to było bezdzietne, ale małżonkowie adoptowali Pepi-
tę, krewną Teresy. Przez kilkadziesiąt lat Zefiryn prowadził wędrowny tryb życia. Był ob-
woźnym handlarzem. Około 1920 r. osiedlił się w Barbastro. Kupił tu dom. Aktywnie uczest-
niczył w życiu religijnym. W Barbastro był katechetą dzieci romskich, dyrygentem chóru i 
kierownikiem kółka różańcowego. Co najmniej 20 lat przed swoją śmiercią codziennie 



nie rozstawał się z różańcem. W 1926 r., cztery lata po śmierci żony, wstąpił do III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu. Miał duży autorytet, często zwracano się do niego z prośbą o po-
moc materialną oraz arbitraż przy rozstrzyganiu sporów. 
Kiedy w 1936 r. wybuchła w Hiszpanii wojna domowa, republikańskie władze komunistycz-
ne rozpoczęły krwawe prześladowanie wiernych Kościoła katolickiego. W lipcu 1936 r. Zefi-
ryn stanął w obronie pewnego kapłana, maltretowanego w Barbastro przez żołnierzy. Zo-
stał wtedy aresztowany, otrzymując propozycję uwolnienia, jeśli sprofanuje różaniec. Po-
nieważ odmówił, został 8 sierpnia 1936 r. rozstrzelany. Umierał z okrzykiem „Niech żyje 
Chrystus Król!”. Jan Paweł II beatyfikował go 4 maja 1997 r. w Rzymie. 
Wspomnienie błogosławionego męża przypada w kalendarzu liturgicznym 8 sierpnia. 

Ogrodnik 
Dwaj badacze z pewnego towarzystwa geograficznego którzy przemierzali niezbadaną 
dżunglę, natknęli się na zaskakujący widok. 
Rząd potężnych drzew zakrywał wspaniały ogród. Był doskonale zaplanowany, z alejkami, 
klombami kwiatów, schodami, fontannami i drzewami obsypanymi owocami.  
Zauroczeni obaj badacze zaczęli szukać ogrodnika. Ale w ogrodzie nie było ani śladu 
ogrodnika! Przeszukali wszystko i dokładnie przejrzeli ogród, od środka i na zewnątrz.  
- Musi być jakiś niewidzialny ogrodnik! - uznał pierwszy z nich i aby tego dowieść, odwołał 
się do ogrodzenia, psów, elektrycznych pułapek. Nic z tego. 
- Ogrodnik nie reaguje na wstrząsy elektryczne, bez przeszkód przechodzi przez ogrodze-
nia, a psy nie są w stanie wyczuć zapachu - stwierdził. 
Drugi był agnostykiem. Nie widział żadnej różnicy między ogrodnikiem niewidzialnym i w 
wiecznej ucieczce, a takim ogrodnikiem, którego wcale nie było. 
- Ostatecznie ogród mógł się sam ukształtować! Obaj jednak byli pełni wątpliwości. 
Później nadeszła grupa prostych ludzi. Przeszli ogrodowymi alejkami pełni zdumienia w 
oczach i w sercach, i świętowali chwilę, kiedy to w dżungli znaleźli porządek i ład! Zredago-
wali zalecenia, które zobowiązały do troski o ogród. Uznali, że porządek w ogrodzie i w 
nich samych jest taki sam: oba zestrajały się niczym melodia z akompaniamentem; oba by-
ły częścią symfonii życia. 
Na koniec ci ludzie opowiedzieli historię pewnego Ogrodnika, który wszystko stworzył i któ-
ry powierzył im ogród. 
 
Drodzy nauczyciele i katecheci w najbliższą sobotę tj. 4.10.2014 r. odbędzie się piel-
grzymka nauczycieli do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. pod ha-
słem: „Nauczyciel świadkiem Chrystusa w szkole” 
Plan pielgrzymki przedstawia się następująco: 
9.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II 
10.00 – Msza św. w intencji nauczycieli Archidiecezji katowickiej pod przewodnictwem ks. 

Arcybiskupa Wiktora Skworca. 
11.15 –  panel dyskusyjny prowadzony przez:  prof. Aleksandra Nalaskowskiego UMK 

„Nauczyciel świadkiem Chrystusa w szkole?”  
12.30 – spotkanie przy kawie 
13.15 – Modlitwa uwielbienia i zakończenie pielgrzymki. 
W imieniu duszpasterzy nauczycieli Archidiecezji katowickiej serdecznie zapraszamy do 
wspólnego pielgrzymowania. 
Duszpasterze nauczycieli Archidiecezji katowickiej. 
Ks. Józef Węcek 
Ks. Jacek Błaszczok 



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  
● W poniedziałek odwiedziny chorych parafian, zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
● W środę rozpoczyna się miesiąc październik. Zachęcam wszystkich parafian: dorosłych, 
młodzież i dzieci, do udziału w codziennych Nabożeństwach Różańcowych - w tygodniu  o 
1730, w niedzielę o 1630. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie 
formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Za udział w Nabożeń-
stwie Różańcowym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
● W środę zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. 
● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do 
Komunii św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszam na Mszę 
św.  w sobotę o godz. 700 oraz na Nabożeństwo Różańcowe.  
● Spowiedź dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla gimnazjalistów w czwartek o 
godz. 1700. 
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 
● Zachęcam do zapoznania się z terminami wolnych intencji Mszy św. w gablotce. 
● W dniach 16 i 17 października br. w katowickim Spodku z okazji obchodów XlV Dnia Pa-
pieskiego twórcy ubiegłorocznego spektaklu "Franciszek-wezwanie z Asyżu" wystawią me-
gawidowisko "Exodus". Jest to współczesna interpretacja starotestamentalnej Księgi Wyj-
ścia z udziałem 400 wykonawców. Bilety w cenie 30 zł. i 70 zł do nabycia w zakrystii. Pod-
czas spektaklu będzie można wesprzeć fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Ty-
siąclecia". 
●  W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
- Październikowy Różaniec ofiarujmy za małżeństwa i rodziny, zwłaszcza za przeżywające 
kryzysy. „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” zapraszają do wzajemnej modlitwy ro-
dziców za dzieci i dzieci za rodziców. W dwóch październikowych wydaniach „Gościa” po-
jawią się jeszcze kolejne propozycje modlitw dla małżonków. 
Ponadto w Gościu 
- w 2001 roku Jan Paweł II beatyfikował pierwszą w historii parę małżeńską. Święci rodzice 
miedzy innymi tak modlili się za swojego syna: „O, mój Boże, chroń duszę syna od nieczy-
stości (…) I raczej go zabierz, niżby miał Cię zdradzić”; 
- w zeszłym tygodniu setki mieszkańców Mariupola na Ukrainie przeszło z wielkim krzyżem 
ulicami miasta, modląc się o pokój. Był wśród nich dziennikarz „Gościa”. 
W Małym Gościu Niedzielnym 
- obrazek z modlitwą dzieci za rodziców; 
- ranking najlepszych ministranckich stron internetowych. 
● Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej - przeznaczona 
jest  na wydatki związane z remontem wieży nad kaplicą.  „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
● Zwracamy się do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli. Pilnie poszukujemy dawców krwi grupy 
AB RH minus  dla ciężko chorej dziewczynki. W chwili obecnej ta krew ratuje Jej życie. 
Potencjalnych dawców prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach – telefonicznie pod numerem 32 208 73 00 w celu umówienia się 
na oddanie krwi. Powtarzam numer 32 208 73 00. Krew AB RH minus. Sprawa bardzo pil-
na - możesz uratować czyjeś życie. Akcję popierają i do niniejszej prośby dołączają się 
m.in.: - O. Damian Dybała OMI z Parafii Oblatów w Katowicach – tel. 518 350 203- ks. 
Krzysztof Biela z Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – tel. 519 

318 867 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 29 września do 5 października 2014 r. 

29 IX 
Poniedziałek 
ŚWIĘTO ŚW. ŚW. 
ARCHANIOŁÓW  
MICHAŁA, GA-

BRIELA I RAFAŁA 

g. 1800 Koncelebra 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za dar życia, 
wiary, zdrowie, wszelkie łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Ja-
dwigi Bernaś z okazji 50. rocznicy urodzin                                 Te Deum 
- Za + Eryka Kulawik w dni urodzin 

30 IX 
Wtorek 

Wsp.św.Hieronima 

g. 700 

g. 1800 
- Za pewnych zmarłych 
- Za + Józefa Żebrowskiego oraz Zenona Owczarek    

1 X 
Środa 

Wsp. św. Teresy 
od Dzieciątka 

Jezus 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. Szkolna  
- Za ++ ojców: Wiktora i Augustyna 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Marka Kemskiego w 8. rocznicę śmierci, rodziców Zygmunta i Ewę 
Kemskich, Edwarda Gózdeckiego, Zygmunta Słownika, Annę Gniduła, 
Bernarda, Różę i Antoniego Dubietko 

2 X 
Czwartek 

I czwartek 
Kapłański 

Wsp. św. św.  
Aniołów Stróżów 

g. 700 

 

 
 
g. 1730 
g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświęcenie 
duchowieństwa oraz za Kapłanów, którzy pochodzą z naszej parafii, o no-
we powołania kapłańskie, zakonne oraz do III Zakonu św. Franciszka - od 
ofiarodawców 
Nabożeństwo różańcowe 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 
dla małżonków Ireny i Zygmunta Kięczkowskich z okazji 35. rocznicy ślu-
bu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz za + Jana Kięczkow-
skiego w 27. rocznicę śmierci 

3 X 
Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 
g. 1730 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grze-
chy w intencji emerytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 
Nabożeństwo różańcowe 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Wczesnokomunij-
ne, ich rodziców i chrzestnych 

4 X 
Sobota 

I sobota 
Wsp.św.Franciszka  

z Asyżu 

g. 700 

 
g. 1330 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego za ży-
jących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
Ślub rzymski: Oleś - Jawornicka 
Nabożeństwo różańcowe 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 
dla małżonków Mirosławy i Waldemara Śpiewok z okazji 30. rocznicy ślu-
bu oraz urodzin Mirosławy                                                         Te Deum 

5 X 
NIEDZIELA 
27 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

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

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w dniu urodzin 
- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej i Aniołów Stróżów z prośbą o opie-
kę Bożą i dary Ducha św. dla Marty Griner w dniu 10. urodzin oraz o bło-
gosławieństwo Boże dla rodziny 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Arkadiusza Bugla w 1. rocznicę śmierci 


