
Nr 18 (634) 
OD 27 KWIETNIA DO 3 MAJA   2 0 1 5 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 

Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 

i przed kapłaństwem w proch padam, 

i przed kapłaństwem klękam 

W lipcowy poranek mych święceń 

dla innych szary zapewne 

jakaś moc przeogromna 

z nagła poczęła się we mnie 

Jadę z innymi tramwajem 

biegnę z innymi ulicą 

nadziwić się nie mogę 

                                              swej duszy tajemnicą               ksiądz Jan Twardowski 
 

O teologii kapłaństwa słów kilka 
 

 Aby pochylić się nad kapłaństwem, które jest darem i tajemnicą trzeba na po-
czątku zacząć od kilku informacji katechizmowych. Kiedy czytamy Stary Testament 
poznajemy instytucję kapłana. Mówimy o niej na sposób już zorganizowany od mo-
mentu zawarcia przymierza u stóp góry Synaj (XIII w. przed Chrystusem). Kapłań-
stwo Starego Testamentu było rodowe. Jak należałeś do pokolenia Lewiego, mogłeś 
zostać kapłanem. Mojżesz pochodził z pokolenia Lewiego. Pochodził również jego 
brat Aaron oraz jego synowie, którzy zostali jako pierwsi namaszczeni na kapłanów. 
Rola kapłanów w Izraelu była bardzo znacząca, ponieważ życie religijne mocno wią-
zało się z życiem społecznym. Religia żydowska to religia rozmaitych ofiar, które 
składane były w świątyni jerozolimskiej, a wcześniej w wielu miejscach kultu. Do te-
go trzeba dołożyć nabożeństwa synagogalne, polegające na czytaniu Słowa Bożego 
oraz wielką liczbę świąt i uroczystości. Arcykapłan, czyli pierwszy wśród kapłanów 
oraz pozostali kapłani musieli zatem bardzo mocno i często angażować się w speł-
nianie swoich funkcji.  
 W Nowym Testamencie jest inaczej. Jezus Chrystus, którego autor Listu do 
Hebrajczyków nazywa jedyną i niepowtarzalną Ofiarą, jest również jedynym Arcyka-
płanem Nowego Przymierza. Ofiary Starego Testamentu nie przyniosły nam odku-
pienia. To odkupienie otrzymaliśmy dzięki niepowtarzalnej ofierze Jezusa Chrystusa 
złożonej na ołtarzu krzyża. Jezus Chrystus od momentu swego zmartwychwstania i 
wniebowstąpienia jest jedynym w swoim rodzaju Królem i Arcykapłanem.  
I dlatego ten Pan Jezus, który miał świadomość swojej Boskości, wielkości, niepo-
wtarzalnego charakteru złożonej przez siebie ofiary, uważa się za Arcykapłana i pra-
gnie, aby Jego kapłaństwo trwało wiecznie. I dlatego również tym kapłaństwem pra-
gnie podzielić się z człowiekiem.  
     Kapłaństwo otrzymane od Chrystusa my rozumiemy dwojako. Z jednej strony  



mówimy o kapłaństwie powszechnym. Jako wierzący uczestniczymy w nim od momentu 
chrztu świętego. Realizujemy je przez modlitwę oraz składanie Bogu duchowych ofiar. 
Upodabniamy się wtedy do Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze za nas. Składa-
my te nasze ofiary poprzez świadome, czynne, pobożne uczestnictwo w Eucharystii, ale 
także poprzez nasze codzienne życie realizując zadania właściwe naszemu stanowi (jako 
małżonkowie, rodzice, dzieci, wykonując dobrze swoją codzienną pracę, naukę, która 
zawsze komuś w naszym otoczeniu służy). Z drugiej strony mówimy o kapłaństwie hierar-
chicznym, czyli służebnym. W tym kapłaństwie uczestniczą duchowni, czyli ci, którzy 
przyjęli sakrament święceń. Sakrament święceń lub jak mówi się – nie do końca zresztą 
właściwie i poprawnie – sakrament kapłaństwa obejmuje trzy stopnie: diakonat, prezbite-
rat i biskupstwo. 
 Pojawiają się przy tej okazji dwa pytania. Pierwsze: Dlaczego kapłaństwo służeb-
ne? Drugie: Dlaczego sakrament święceń i takie jego trzy stopnie?  
 Dlaczego kapłaństwo służebne? Bo czytamy u św. Pawła: Nie głosimy bowiem sie-
bie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa (2 
Kor 4, 5). A Pan Jezus dodaje: Największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a 
przełożony jak sługa (Łk 22, 26).  
 Dlaczego sakrament święceń i jego trzy stopnie? Bo bardzo mocno łączy się to z 
Tradycją Kościoła. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha 
Świętego pełnili tak zwane funkcje pasterskie. Pasterz to ten, który pilnuje owiec, ale rów-
nież ten, za którym owce idą. Dlatego Apostołowie – jak czytamy w Dziejach Apostolskich 
– trwali jednomyślnie we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach (por. Dz 2, 42). 
Otrzymali od Jezusa misję kierowania, uświęcania i nauczania. Kierowali młodą wspólno-
tą Kościoła, przewodniczyli łamaniu chleba (czyli Eucharystii, Mszy świętej) oraz głosili 
Ewangelię Chrystusa. Gdy liczba Apostołów stała się niewystarczająca, potrzeba było 
ustanowić im pomocników. Najpierw wybrano mężów, których nazwano diaconos 
(usługującymi), czyli obecnych dzisiaj diakonów. Oni byli do pomocy, ale nie działali sami, 
tylko wykonywali zadania zlecone przez Apostołów. Tak jest i dzisiaj. Diakonom powierza 
się wiele zadań, wspomagają biskupów, ale sami nie sprawują jeszcze czynności kapłań-
skich. Gdy Apostołowie zakładali nowe wspólnoty wierzących w poszczególnych mia-
stach i miejscowościach potrzebowali przełożonych tych wspólnot. I dlatego ustanawiali 
presbyteroi (starszych) oraz episcopoi (dozorujących).                                  

  Ks. Marcin Kołodziej (www.nowezycie)  
Znaleźć powołanie 

Po długim okresie życia spędzonym na wspólnym studiowaniu oraz medytacji, trzech 
uczniów postanowiło opuścić swojego mistrza i rozpocząć swoją wędrówkę poprzez 
świat. 
Dziesięć lat później powrócili, aby złożyć wizytę swojemu mistrzowi. Stary mnich kazał im 
usiąść wokoło siebie, ponieważ wiek nie pozwalał mu już na podniesienie się z miejsca. 
Każdy z nich rozpoczął opowiadanie swojej historii. 
«Ja», rozpoczął pierwszy, głosem pełnym dumy, «napisałem trzy książki i przyczyniłem 
się do sprzedania milionów ich kopii». 
«To znaczy, że zapełniłeś świat papierem», powiedział mistrz. 
«Ja», powiedział z radością drugi, «wygłaszałem kazania w tysiącach miejsc». 
«To znaczy, że wypełniłeś świat słowami», powiedział mistrz. 
W końcu przemówił trzeci. 
«Ja przyniosłem ci tylko tę poduszkę, abyś mógł na niej kłaść swoje obolałe nogi», po-
wiedział. 
«Tylko ty», powiedział mistrz, «odszukałeś Boga». 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 ♦ Dziś Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służ-

by w Kościele. O godz. 1630 zapraszam na nabożeństwo. Będziemy prosić nasze-

go Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej Parafii . 

♦ W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania do służby w 

Kościele. 

♦ Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 

♦ W środę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 

♦ W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

♦ W piątek obchodzimy Święto św. Józefa Rzemieślnika. Jest to Dzień Modlitw w in-
tencji bezrobotnych.  

♦ Od piątku rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Odbywały się będą w tygo-
dniu o godz. 1730, w niedzielę o godz. 1630. Do udziału w nich zapraszam 
wszystkich parafian - także dzieci i młodzież. 

♦ W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do 
Komunii św. wynagradzającej. 
♦ Uroczystość N. M. P. Królowej Polski przeniesiona została na sobotę 2 maja.   
♦ Spowiedź święta dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla młodzieży gimna-

zjalnej w czwartek o godz. 1700, dla dorosłych codziennie. 
♦ W najbliższą niedzielę dzieci naszej parafii przystąpią do I Komunii Świętej. Włącz-

my je oraz ich rodziny do naszych modlitw. 
♦ W Gościu Niedzielnym: 

Zdjęcia Jana Pawła II z wycieczek górskich, których do tej pory nikt nie oglądał. 

Wszyscy znamy zdjęcia z górskich wędrówek ks. Karola Wojtyły. Ale dopiero teraz 

światło dzienne ujrzał materiał dokumentujący wakacyjne wyprawy Jana Pawła II w 

Alpy i Dolomity z lat 1986-2001. Zostaną one wykorzystane w filmie „Apartament”, 

który będzie wyświetlany w kinach od 15 maja. 

Ponadto w Gościu: 

- tacy ludzie jak Matka Teresa w islamie się nie zdarzają – mówi nawrócony na 

chrześcijaństwo były muzułmanin; 

- nie robimy cudów, a jesteśmy jedynie ich świadkami – mówi profesor Skalski, kar-

diochirurg, który uratował życie sześciu tysiącom dzieci, w tym znalezionemu na 

mrozie Adasiowi. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów re-
montu dachu nad kaplicą kościoła. Zbiorą ją przedstawiciele Rady Duszpa-
sterskiej.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 27 kwietnia do 3 maja 2015 r. 

27 IV 
Poniedziałek 

 

g.1800 

 

 

 

Msza św. koncelebrowana  

- Za + Teresę Morawiec w 4. rocznicę śmierci 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie  
i opiekę Bożą dla Marii Wawrzynek w dniu 60. urodzin  

       Te Deum 

28 IV 
Wtorek 

Wsp. św. Piotra Cha-

nela, prezbitera 

i męczennika 

g. 700 

g.1800 
- Za parafian 
- Za + Irenę Bielińską w 10. rocznicę śmierci 

29 IV 
Środa 

Święto św. Katarzy-
ny Sieneńskiej 

g. 700 

 

 

 

g. 800 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę 
Bożą dla Mariusza Solgi z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o 
błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Msza św. szkolna 

- Z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Ka-
tarzyny w dniu 40. urodzin od Huberta i Zosi 

30 IV 
Czwartek 

Wsp. św.  

Piusa V papieża 

 
 

g. 700 
 
 
 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa oraz o opiekę Bożą i zdrowie 
dla naszych duszpasterzy - od ofiarodawców 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz do III. Zakonu 
św. Franciszka - od ofiarodawców 

1 V 
Piątek 

Święto św. Józefa 
Rzemieślnika  

g. 700 

 

 

g.1730 

g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy oraz w intencji emerytów i chorych naszej 
parafii - od ofiarodawców 

Nabożeństwo majowe  

- Ku czci Serca Pana Jezusa za dzieci wczesnokomunijne, ich 
rodziców i chrzestnych 

2 V 

Sobota 
Uroczystość  

Najświętszej Maryi 
Panny  

Królowej Polski 
 

g. 700 
 
 
g.1730 
g.1800 

- Ku czci Królowej Polski, Niepokalanego Serca Maryi i Królo-
wej Różańca św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego 
Różańca 
Nabożeństwo majowe  

- Za ++ Stanisława, Gertrudę i Stefana Gogolok 

3 V 
3 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
 

I Komunia 
Święta 

g. 630 

g. 700 

g.1000 
g.1600 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za naszą Ojczyznę 
- Za dzieci przystępujące do I Komunii Świętej 
Nabożeństwo dzieci pierwszokomunijnych  

- Za + Tadeusza Łakomy w 1 rocznicę śmierci 


