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JaKo DzIeCkO BoŻe ChCę… 

... jak Paweł zapomnieć o tym, co za mną, a zdążać do tego, co przede mną. 

... jak Dawid wznosić swe oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. 

... jak Abraham ufać mojemu Bogu bez zastrzeżeń. 

... jak Enoch chodzić codziennie z mym niebiańskim Ojcem. 

... jak Jehoszafat skłonić swe serce do szukania Boga /2Kron 19:3/. 

... jak Mojżesz wybrać raczej cierpienie niż przemijającą przyjemność grzechu. 

... jak Daniel rozmawiać z Bogiem o każdym czasie. 

... jak Job być cierpliwym we wszystkich okolicznościach. 

... jak Kaleb i Jozue nie pozwolić się zniechęcić z powodu wielkiej liczby. 

... jak Józef uciekać od grzesznych przynęt. 

... jak Gedeon iść Naprzód, choć mych przyjaciół jest niewielu. 

... jak Aron i Hur podtrzymywać ręce mych duchowych przywódców. 

... jak Izajasz poświęcić się Bożej pracy. 

... jak Andrzej starać się przyprowadzić brata do Chrystusa. 

... jak Jan przytulić się do Jezusa i wchłaniać Jego Ducha. 

... Jak Szczepan przebaczać tym, którzy mnie krzywdzą. 

... jak Tymoteusz studiować Słowo Boże. 

... jak wojska anielskie ogłaszać wieść pokoju na ziemi. 

... jak Jezus pokonać wszystkie przynęty świata, nie poddając się ich urokowi. 

... jak Bóg kochać innych ludzi… 

            ks. Roman Pindel 

Bóg przemawia do człowieka przez Biblię  

 Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, 
w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma 
żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.  

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawia Bóg do człowieka 
 Bóg może przemówić do człowieka na wiele sposobów: przez jakieś wydarzenie 
zewnętrzne, wewnętrzne odezwanie się w sercu, napomnienie lub świadectwo innego 
człowieka, wreszcie przez słowo Boże. Każdy z tych sposobów ma swoje uwarunkowa-
nia. 
 Zewnętrzne wydarzenia wymagają interpretacji. Może się zdarzyć, że to Bóg przez 
nie przynaglił nas do podjęcia decyzji. Mogą one też być dopuszczone przez Boga w tym 
sensie, że to Zły jest ich sprawcą. Do nas należy takie ich przeżycie, by wydobyć z nich 
maksymalne dobro, by okazały się w ostatecznym rozrachunku jako służące naszemu 
wzrostowi. Trzeba też rozeznać, czy moim osobistym zadaniem jest przeciwstawienie się 
tym wydarzeniom, czy przyjęcie ich i obrona wewnętrzna przed złymi wpływami. 
 



 Wewnętrzne przemówienie Boga rozumiem bardzo szeroko. Może to być za-
równo wyraźny głos wewnętrzny, pojawiające się na modlitwie przekonanie, jak i ro-
snące przeświadczenie co do jakiejś sprawy. Bardziej wiarygodne są te przekonania, 
które towarzyszą nam w sposób trwały i przy których odczuwamy jakieś inne po-
twierdzenie w rodzaju wewnętrznego pokoju. Oczywiście im większy mamy dystans 
do naszych subiektywnych przeżyć, im bardziej stajemy się oczyszczeni, tym bar-
dziej głos, który odbieramy jako pochodzący od Boga, jest wiarygodny. 
 Bóg może się posłużyć innym człowiekiem, aby nas o czymś pouczyć. Może to 
być człowiek święty, mistyk, rozsądny i doświadczony, ale także może się zdarzyć, 
że poruszą nas słowa człowieka grzesznego, słabego, błądzącego. Jest rzeczą 
oczywistą, że w różny sposób należy przyjmować te słowa, biorąc pod uwagę auto-
rytet człowieka wypowiadającego je, doświadczenie życiowe, kontekst itd. 
Jednak nawet słowo najbardziej świętego człowieka, nawet uznanego mistyka jest 
ograniczone jego ograniczonością i zagrożone przez możliwość jego pomyłki i moje-
go niezrozumienia jego wyrażenia. Powstaje bowiem łańcuch: Bóg przemawiający - 
człowiek przyjmujący słowo od Boga - zapis słowa w jakichś okolicznościach (lub za-
pamiętanie) - odczytanie zapisanych słów (lub usłyszenie) w naszych uwarunkowa-
niach. Każdy etap przekazu stwarza możliwość zafałszowania. 
 Czymś wyjątkowym jest przemawianie Boga do człowieka przez zapisane sło-
wo Boże, którym jest Biblia. Jeżeli w atmosferze modlitewnej otwieramy Pismo Świę-
te i czytamy jako słowo pochodzące od Boga, jesteśmy najbliżej źródła. Gdy odczy-
tujemy jakieś słowo, nie mylimy się, gdy sądzimy, że to Bóg mówi do nas. Gdy od-
bieramy je jako słowo skierowane do nas, nie mylimy się, bo Biblia jest skierowana 
do każdego, kto wierzy w Jezusa. 
 Jeżeli w oparciu o odczytane słowo Boże próbujemy odpowiedzieć Bogu, rodzi 
się najbardziej autentyczna modlitwa, w której głos Boga do człowieka dochodzi 
przez karty Pisma Świętego a odpowiedź człowieka stanowi echo jego serca i umy-
słu. Do tego dołącza się najgłębsza istota człowieka z jego wolnością i wolną wolą. 

 
JaKa JeSt TwOjA WYMÓWKA??? 

Ludzie pojawiający się na kartach Biblii są 
dla nas przykładem pójścia za głosem Bo-
ga pomimo, że:  

Abraham był stary 
Jakub niepewny siebie 
Lea była mało atrakcyjna 
Nad Józefem się wszyscy znęcali 
Mojżesz się jąkał 
Rahab była niemoralna 
Dawid miał same afery i problemy rodzinne 
Eliasz miał myśli samobójcze 
Jeremiasz był totalnie zdołowany 
Jonasz był niechętny 
Noemi była starą wdową 
Piotr nie umiał powstrzymał nerwów na 
wodzy 

Marta za bardzo się o wszystko mar-
twiła 
Jan Chrzciciel był ekscentrykiem 
Samarytanka miała wiele nieuda-
nych małżeństw 
Zacheusz był niepopularny 
Tomasz miał wątpliwości 
Paweł miał zepsute zdrowie 
Tymoteusz był nieśmiały i bojaźliwy 
 
Zdawałoby się, że to jest tylko 
wielka mieszanka pomyłek ale 
Bóg użył ich wszystkich w swo-
jej służbie! On użyje i Ciebie je-
śli przestaniesz w końcu robić 
wymówki... 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie modlitewno-formacyjne 

dla kandydatów do Bierzmowania. 

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

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

● Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcam wiernych do 

lektury Pisma Świętego. 

● W przyszłą niedzielę przypada niedziela Dobrego Pasterza - Światowy 

Dzień Modlitw o powołania. 

● W kancelarii parafialnej przyjmuje się opłaty za miejsca w ławkach, za wo-

dę na cmentarzu, wywóz śmieci oraz opłaty cmentarne. Można zamawiać 

Msze św. na rok 2017.  

● W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.:  

 - wszyscy znamy czternaście stacji Drogi Krzyżowej - jest też Droga Światła, 

czyli czternaście stacji ze zmartwychwstałym Chrystusem. 

Ponadto w Gościu: 

- co takiego było w zmarłym niedawno księdzu Janie Kaczkowskim, że wszy-

scy po nim płakali ? 

- jak siostra zakonna założyła telewizję o globalnym zasięgu. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej pa-

rafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, które przeznaczamy na cele charyta-

tywne Caritas Archidiecezji Katowickiej. Nasza Caritas prowadzi obecnie 84 

placówki charytatywne w archidiecezji. Są to; Domy Pomocy Społecznej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej,  Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy 

Dziennego Pobytu dla Seniorów, Domy Noclegowe, Mieszkania Chronione 

dla osób Niepełnosprawnych, Hospicjum stacjonarne i domowe, Zakłady 

Opiekuńczo-Lecznicze, świetlice dla dzieci i inne. Caritas wraz z Archidiece-

zją dofinansowuje także działalność Domu Księży Emerytów. Caritas zatrud-

nia prawie 1.000 pracowników na pełnych etatach, którzy służą prawie15.000 

podopiecznych. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 11 do 17 kwietnia 2016 r. 

11 IV 

Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce), 

 

12 IV 

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Z prośbą o zdrowie dla Grzegorza 

- Za ++ rodziców Zofię i Karola Piecha, siostrę Stefa-

nię Komar w dniu urodzin, teścia Józefa Chromik, 

dziadków z obu stron, szwagrów, Elżbietę Frölich, sy-

na Piotra, Gertrudę i Franciszka Wójcik oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące 

13 IV 

Środa 
Wsp. św. Marcina 

papieża  

i męczennika 

g. 700 

g. 800 

- Za parafian 

Msza św. szkolna 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Często-

chowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny 

Jędrulok 

14 IV 

Czwartek 

 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w pewnej 

intencji  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Kozłowski 

15 IV 

Piątek 

g.700 

g. 1800 

- Za parafian 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

16 IV 

Sobota 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Teresę Griner od Ośrodka Wypoczynkowego 

„Bajka” w Lipnicy Wielkiej  

- Za + Mariannę Kuś w 11. rocznicę śmierci  

17 IV 

   4. NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

DOBREGO  

PASTERZA 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Teresę Griner od koleżanek 

- Msza św. chrzcielna 

Nieszpory 
- Za + Jana Orzoł w 1. rocznicę śmierci 


