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27. Niedziela Zwykła –  Rok A—5 października 2014 r.  - Refleksja  
„Gospodarz winnicy posłał do rolników swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują 
mojego syna”. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z 
winnicy i zabili”. 
Człowiek, który pozbył się Boga i nie oczekuje od Niego zbawienia, wierzy, że wolno 
mu robić wszystko, na co ma ochotę, że może stać się jedynym odniesieniem dla 
siebie i dla swego działania. Czy jednak, kiedy człowiek usuwa Boga z własnego ho-
ryzontu i myśli, że On „umarł”, jest naprawdę szczęśliwszy? Czy rzeczywiście staje 
się bardziej wolny? Czy kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi panami samych sie-
bie i jedynymi władcami stworzenia, mogą zbudować społeczeństwo, w którym pa-
nują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy nie dzieje się raczej tak — o czym mówią 
obszernie codzienne doniesienia — że szerzą się samowola władzy, egoistyczne in-
teresy, niesprawiedliwość, wyzysk i przemoc we wszelkiej postaci? Prowadzi to w 
ostateczności do tego, że człowiek staje się jeszcze bardziej samotny, a społeczeń-
stwo bardziej podzielone i zagubione. 
Ale w słowach Jezusa zawarta jest obietnica: winnica nie zostanie zniszczona. Wła-
ściciel pozostawia wprawdzie niewiernych rolników własnemu losowi, on sam nie 
wypiera się swojej winnicy, powierza ją innym, wiernym sługom. To oznacza, że jeże-
li w pewnych regionach wiara słabnie, a nawet zanika, to gdzie indziej zawsze będą 
narody gotowe ją przyjąć. Dlatego Jezus, przytaczając słowa Psalmu 118: „Kamień 
odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”, zapewnia że Jego 
śmierć nie oznacza przegranej Boga. Po śmierci nie pozostanie w grobie, a to co 
wydawać by się mogło całkowitą klęską, stanie się początkiem ostatecznego zwycię-
stwa.                                                                                                       Benedykt XVI 

 
Dzieci Maryi 

Grupa Dzieci Maryi liczy ok. 20 dzieci. Jako uczestnicy chętnie przychodzimy na 
spotkania ponieważ poprzez modlitwę, śpiew i zabawę poznajemy bliżej Boga i Ma-
ryję. Wspólnie odkrywamy sposoby jak być dobrym człowiekiem, kochać bliźniego i 
jakimi zasadami kierować się w życiu aby prostą drogą zmierzać do Ojca. Staramy 
się naszą posługą przy  sztandarach uświetnić nabożeństwa odprawiane ku czci na-
szej Matki. W wakacje także nie próżnowaliśmy! W tym roku na rekolekcjach byliśmy 
w Brennej Pinkas. Ten czas był dla nas bardzo owocny. Aby ponownie spotkać się, 
bawić oraz modlić się z kolegami z rekolekcji wybraliśmy się na Dzień Wspólnoty do 
Katowic. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci szkolne, które chciałyby spędzić z 
nami pożytecznie czas na spotkania, które odbywają się w każdą niedzielę  po Mszy 
Św. o godzinie 10.00 w salce nad zakrystią :)  



 

 

Opowiadanie - Wycena 
Pewien student w rozmowie ze swoim profesorem wyznał:  
- Już nie mogę dłużej wytrzymać, czuję się nikim. Mówią mi, że jestem beznadziejny, 
że niczego nie robię dobrze… Jak mogę stać się lepszym? Co mogę zrobić, aby bar-
dziej mnie szanowano? 
Profesor nawet nie patrząc na niego, odpowiedział: 
- Przykro mi, chłopcze, ale teraz nie mogę ci pomóc. Najpierw muszę rozwiązać 
swój problem. Może potem... - a po chwili dodał: - Jeśli mi pomożesz, szybciej roz-
wiążę swój problem i będziemy mogli zająć się twoim kłopotem.... 
- Jasne, panie profesorze!  
Profesor zdjął z małego palca pierścień i podał go chłopcu. - Siadaj na konia i pędź 
na rynek. Sprzedaj ten pierścień, gdyż muszę spłacić pewien dług. Tylko sprzedaj go 
możliwie jak najdrożej. Powinieneś dostać za niego przynajmniej jednego złotego 
dukata! 
Student wziął pierścień i wyruszył. Ledwie przybył na rynek, natychmiast obstąpili go 
handlarze, oglądali go, interesowali się pierścieniem dopóki nie usłyszeli ceny, za ja-
ką chciał go sprzedać. 
Kiedy młody człowiek wspominał o złotym dukacie, jedni kpiąc wyśmiewali go, inni 
odchodzili nawet nie spoglądając na klejnot. Jedynie niepozorny staruszek okazał 
się bardziej uprzejmy i tłumaczył mu, że złoty dukat to zbyt wiele za taki pierścień. 
Przygnębiony handlową porażką i brakiem zainteresowania pierścieniem tych, którzy 
przechodzili przez rynek, młodzieniec wsiadł na konia i wrócił do domu. Spotkawszy 
Profesora zwierzył się: - Panie profesorze, bardzo mi przykro, ale nie dało się uzy-
skać ceny, jaką pan podał. Może dałoby się sprzedać za dwa, trzy, ale srebrne duka-
ty. Nie ma się co oszukiwać, pierścień nie jest tyle wart. 
- To ważne, co mówisz, młodzieńcze - odpowiedział uśmiechając się. - Sprawdźmy 
zatem, ile jest on naprawdę wart. Wsiadaj z powrotem konia i udaj się do jubilera. 
Zapytaj go, za ile można sprzedać ten pierścień. Ale niezależnie od sumy jaką poda, 
nie sprzedawaj go. Przywieź go z powrotem. 
Młodzieniec udał się do jubilera i poprosił o wycenę pierścienia. Jubiler obejrzał pier-
ścień pod lupą, zważył go i powiedział: - Powiedz swojemu profesorowi, że jeśli chce 
go sprzedać natychmiast, nie mogę dać mu więcej, niż pięćdziesiąt osiem złotych 
dukatów. 
Podekscytowany młodzieniec wrócił do profesora i opowiedział mu wszystko dokład-
nie. 
Wysłuchawszy całej opowieści profesor powiedział spokojnie: - Jesteś niczym ten 
pierścień, cenny i niepowtarzalny klejnot. Dobrze ocenić może go tylko znawca. Czy 
myślałeś, że przeciętny człowiek będzie w stanie odkryć prawdziwą jego wartość? 
To powiedziawszy, włożył pierścień na palec. 

 

Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu oraz Księdzu 

Profesorowi Antoniemu Dreji za odprawienie Mszy św. z okazji moich urodzin, Panu 

Organiście Janowi Cyganowi, Panu Zygmuntowi Czaja za oprawę muzyczną, służ-

bie liturgicznej, rodzinie, Związkowi Emerytów i Rencistów, Zespołowi Charytatywne-

mu oraz wszystkim za modlitwy, życzenia i kwiaty  

Teresa Połap 



•  Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.30, natomiast w tygodniu 
o godz. 17.30. 
● Dzieci szkolne zapraszam na Mszę Św. szkolną w środę o godz. 8.00.  
●  Młodzież zapraszam na Mszę Św. w jej intencji w piątek o godz. 18.00.  
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● W Kancelarii Parafialnej oraz w Zakrystii przyjmowane są „Zalecki” na Dzień Za-
duszny i oktawę. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Trzecia, ostatnia część „Dzienniczka” siostry Faustyny na płycie CD – do słu-
chania w samochodzie i w domu. 
Ponadto w Gościu 
- przed siostrą Faustyną objawienia o Bogu miłosiernym otrzymały trzy inne zakonni-
ce. Dlaczego Panu Bogu tak bardzo zależało, aby przypomnieć ludziom o swym mi-
łosierdziu? 
- jak pomagać ofiarom wojen i klęsk żywiołowych? Koszty biurokracji w wielkich or-
ganizacjach pomocowych, firmowanych przez ONZ, sięgają czasem nawet 80 pro-
cent. 
● „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę, przeznaczoną na pokrycie kosztów remontu 
kopuły nad kaplicą Matki Bożej. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na Wyższe 
Śląskie Seminarium Duchowne. 
 
W przyszłą niedzielę - 12 października o godz. 18.00 - w katowickiej katedrze Chry-
stusa Króla odbędzie się Międzyuczelniana Inauguracja Nowego Roku Akademickie-
go 2014/2015. Do udziału w uroczystości zaproszeni są profesorowie, nauczyciele 
akademiccy, pracownicy administracji a także doktoranci i studenci szkół wyższych 
naszego regionu. W ramach uroczystości zostanie wręczona nagroda Lux ex Silesia 
Państwu Teresie i Eugeniuszowi Malickim. Z tej też racji na uroczystość zaproszeni 
są także małżonkowie i narzeczeni, którzy przeżywali pod czujną opieką Laureatów 
swoje bliższe przygotowanie do małżeństwa lub małżeńskie rekolekcje. 
Od dzisiaj w trwają w krypcie katedry rekolekcje na dobry początek. Prowadzi je ks. 
Bartłomiej Kuźnik z Wydziału Teologicznego UŚ. Spotkania rekolekcyjne dziś o 
godz. 20.00, a od poniedziałku do środy o godz. 19.00. 
W kościele akademickim w Katowicach sprawowane są w niedziele o godz. 18.30 
Msze św. w języku angielskim. Jednocześnie chciałbym zaprosić Czcigodnych Księ-
ży do krypty katowickiej katedry na pierwszoczwartkową nowennę modlitwy o powo-
łania do służby Bożej. Spotkania modlitewne animowane będą przez kleryków Wyż-
szego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Terminy spotkań w roku 
akademickim 2014/2015:  
I czwartek miesiąca: Modlitwa o powołania … nie tylko dla … powołanych 
20.00 – 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
ks. dr Paweł Til i klerycy WŚSD (krypta) 
Terminy: 
2014: 2 X, 6 XI, 4 XII 
2015: 1 I (indywidualnie), 5 II, 5 III, 2 IV (indywidualnie), 30 IV, 4 VI   

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 6 do 12 października 2014 r. 

6 X 

Poniedzia-

łek 
Wspomnienie św. 

Brunona 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

- Za + Angelę Kancy w 1. rocznicę śmierci 

7 X 

Wtorek 
Wspomnienie 

N.M.P. 

Różańcowej 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Matki Boskiej Różańcowej w intencji człon-

ków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Dominika i Helenę Feliks, Annę i Ja-

na Feliks, Marię, Franciszka i Elżbietę Duda, kapła-

nów z naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

8 X 

Środa 
 

g. 800 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- Za ++ Irenę, Jerzego i Krzysztofa Aleksik, pokre-

wieństwo Aleksik i Wolny  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Anielę i Wiktora Szmyt 

9 X 

Czwartek 

Wsp. bł. Wincen-

tego Kadłubka 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Jadwigę oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Wilhelma Cudok w dniu urodzin 

10 X 

Piątek 
Wsp. bł. Marii 

Angelii Trusz-

kowskiej, 

św. Dionizego 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Ryszarda i Marię Wiertelorz  

Nabożeństwo różańcowe 

- W intencji młodzieży naszej parafii 

11 X 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za parafian 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Lidię i Stanisława Dobroczek, Fran-

ciszka Dobroczek, męża Tadeusza Łuczak, teściów 

oraz dziadków z obu stron 

12 X 
 

NIEDZIELA 

28 ZWYKŁA  

W CIĄGU 

ROKU 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian 

- Za + Hildegardę Baron i ++ z rodziny 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Waltera i Wandę Copik 


