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„Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. 

Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych”. 

Król, bohater przypowieści Jezusa, wyprawiający ucztę swojemu synowi wysłał swo-

ich służących na drogi, aby nie tylko po to, aby nie zmarnowało się jedzenie, ale też 

po to, aby podzielić się z ludźmi swoją wielką radością. 

Nie trzeba wielkiej erudycji, aby domyślić się, że owym królem jest sam Bóg. Tymi, 

którzy najpierw odrzucili zaproszenie, byli Izraelici, a ludźmi na drogach są poganie. 

W ostatnim czasie ta przypowieść nabiera nowego znaczenia. Papież Franciszek 

zachęca nas: „Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z 

własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrze-

bujące światła Ewangelii”. Czy uczta, którą przygotował Bóg w Eucharystii, innych 

sakramentach i Słowie Bożym jest tylko dla wybranych? Czy i my nie jesteśmy słu-

gami, których Król wysyła na „rozstajne drogi”? 

Oswoiliśmy Ewangelię, tłumacząc sobie, że każdy tak naprawdę odpowiada za sie-

bie i rezygnując z autentycznej troski o tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. 

Niepokój serca spowodowany przejęciem się biedą duchową bliźniego nie jest wy-

godny, ale czy nie o to chodzi papieżowi, gdy pisze o tym, byśmy „wyszli z własnej 

wygody”? 

„Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują 

inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują” - podpowiada pa-

pież. Rozejrzyj się w parafii i wokół parafii. Podejmij inicjatywę. Nie bądź bierny. 

 

Rodzinny święty – bł. Wiktoria Rasoamanarivo  

 Wiktoria urodziła się w 1848 r. w Tananariwie (na Madagaskarze), w rodzinie 

malgaskiej, która w plemieniu Howasów odgrywała doniosłą rolę. Jej matka była cór-

ką pierwszego ministra królowej Ranawalony (1832-1852), a ojciec - bliskim krew-

nym głównodowodzącego wojskiem. Otrzymała staranne wychowanie, było to jed-

nak wychowanie tradycyjnie pogańskie. Po osiedleniu się jezuitów na Madagaskarze 

uczęszczała do szkoły prowadzonej przez Józefitki z Cluny. Zapoznała się wówczas 

z religią katolicką i w dzień Wszystkich Świętych 1863 r. przyjęła chrzest. 



Mając szesnaście lat, zapragnęła wstąpić do zakonu, ale wydano ją za krewnego o 
imieniu Radriaka (Ratsimatakodriaka). Na jej żądanie ślub odbył się według obrząd-
ku katolickiego. Mąż okazał się apodyktyczny, a nawet brutalny. Znosiła to cierpliwie, 
bez uskarżania się. Nie przystała też na namowy krewnych, którzy radzili jej odejść 
od męża. Gdy był bliski śmierci, pojednała go z Bogiem i sama ochrzciła. 
Zobowiązana do uczestniczenia w życiu dworskim, w otoczeniu kalwińskim świeciła 
wzorem wierności dla Kościoła. Pozyskała sobie tym szacunek wielu osób. Gdy w 
1883 r. Howasi wojowali z Francuzami, a misjonarzy wydalono, odważnie broniła 
swych współwyznawców, oskarżonych o zdradę kraju, i podtrzymywała ich na du-
chu. W 1886 r. mogła się już cieszyć z powrotu jezuitów. Wiele czyniła też na rzecz 
potrzebujących. 
Zmarła po ciężkiej chorobie 21 sierpnia 1894 r. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w 
1989 r. podczas wizyty w jej ojczyźnie. 
Wspomnienie błogosławionej żony przypada w kalendarzu liturgicznym 21 sierpnia. 

 
Opowiadanie - Trzej synowie 

Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce w po-
bliżu fontanny siedział starszy człowiek, który w milczeniu je obserwował i przysłu-
chiwał się ich rozmowom. 
Każda z kobiet wychwalała swojego syna. 
– Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, że nikt nie jest w stanie mu do-
równać. 
– Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby 
poszczycić się tak pięknym głosem, jak on. 
– A ty, co powiesz o swoim synu? – zapytały trzecią kobietę, która nic nie mówiła. 
– Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku, odpowie-
działa tamta. Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic spe-
cjalnego... 
Kiedy dzbany były już pełne, kobiety skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi 
również starzec. Naczynia były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. 
W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. 
Podbiegło wtedy do nich trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś 
widowisko: oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w gó-
rze, a potem zaczął wykonywać salta. 
Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: 
– Ach, jaki zręczny! 
Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak piękny, jak słowik! 
Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach: 
– Ach, cóż to za anioł! 
Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na barki ciężką amforę i zaczął 
ją dźwigać, idąc przy jej boku. Wtedy kobiety zwróciły się do starca: 
– Co powiesz o naszych synach? 
– O synach? – zawołał ze zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego! 



• Dziś przed kościołem zbiórka na Fundusz „Dzieło nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać 

za wszystkie ofiary. 

● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe w niedzielę o godz. 1630, natomiast w ty-

godniu o godz. 1730.  

● W poniedziałek przypada rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie. Msza św. o 

1800. Po niej nabożeństwo i procesja ze świecami. 

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

nii św. odbędzie się we wtorek - 14 października - po Mszy św. wieczornej w koście-

le. 

● Dzieci szkolne zapraszam na Mszę św. szkolną w środę o godz. 800.  

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

Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800.   

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka służby zdrowia do katedry Chrystu-

sa Króla w Katowicach. Początek o godz. 1500. 

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na Dzień Zaduszny 

i oktawę. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się liczenie wiernych uczestniczących w Mszach 

Świętych. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Mistyki nie trzeba szukać u buddystów. 15 października, we wspomnienie św. Teresy 

z Avila, rozpoczyna się rok jubileuszowy 500. rocznicy urodzin tej wielkiej mistyczki. 

Często przytacza się jej zdanie: „Bóg sam wystarczy”. W jej nauczaniu odnajdujemy 

prawdę, że najgłębszy sens człowieczeństwa można odkryć w Bogu. 

Ponadto w Gościu: 

- obrazek z modlitwą żony za męża. Obrazek powinna mieć każda żona, żeby nigdy 

nie zapomnieć o modlitwie za swojego męża; 

- co sprawiło, że św. Charbel, pustelnik z Libanu, stał się jednym z najpopularniej-

szych 

● Za tydzień kolekta przeznaczona na remont kopuły nad Kaplicą Matki Bożej. „Bóg 

zapłać” za ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.  

● Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszam na III Archidiecezjalną Pielgrzym-

kę parafialnych wspólnot „Żywego Różańca”  w sobotę 18 października do katedry 

Chrystusa Króla w Katowicach. Zapisy na wspólny wyjazd na pielgrzymkę w zakry-

stii.  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 października 2014 r. 

13 X 

Poniedziałek 
Rocznica Obja-

wień w Fatimie, 

Wsp. bł. Honorata 

Koźmińskiego  

g. 1000 

g. 1800 

Pogrzeb śp. Emilii Brzęk (w kościele) 

Koncelebra 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, za 

Ojca Świętego, duszpasterzy, nasze rodziny, dzieci, młodzież, za 

chorych oraz o nawrócenie grzeszników - od ofiarodawców 

- W pewnej intencji                 po Mszy św. procesja ze świecami 

14 X 

Wtorek 
Wspomnienie  

św. Małgorzaty 

Marii Alacoque 

g. 700 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańco-

wej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie dla Marzeny z okazji urodzin oraz o błogosławień-

stwo Boże dla całej rodziny 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alojzego Bubała w dniu urodzin 

15 X 

Środa 
Wspomnienie  

św. Teresy od  

Jezusa, dziewicy  

i doktora 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

-  Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla nauczycieli, wychowawców, 

duszpasterzy z okazji Dnia Edukacji od dzieci rodziców oraz pra-

cowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 

Nabożeństwo różańcowe 

- W pewnej intencji                  

16 X 

Czwartek 
UROCZYSTOŚĆ 

ŚW. JADWIGI ŚL., 

Gł. patronki Śląska 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do św. Jadwigi i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Jadwigi w 

dniu imienin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Ryszarda Bryłka w rocznicę śmierci 

17 X 

Piątek 
Wspomnienie 

św. Ignacego An-

tiocheńskiego, bpa 

i męczennika 

g. 700 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Henryka Bednarczyk z okazji 70. rocznicy urodzin 

oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                    Te Deum 

Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 X 

Sobota 

ŚWIĘTO  

św. Łukasza  

Ewangelisty 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę Bożą  

i zdrowie dla rodziny Guziel  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Andrzeja Copik w 8. rocznicę śmierci 

19 X 

NIEDZIELA 

29 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ 

MISYJNY 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- W pewnej intencji 

- Za parafian 

Nabożeństwo różańcowe - poprowadzi chór "Lutnia"  

 - Za + Martę Cieślik w 5. rocznicę śmierci, męża Ryszarda,  

++ z rodzin Cieślik, Cyprys, Mika 


