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Uczynki miłosierdzia zobowiązują do zakasania rękawów 

 
 Za nami wspaniałe dwa tygodnie związane z przeżywaniem ŚDM. 

Przez ostatnie dni słuchaliśmy słów papieża, który mówił nie tylko do mło-

dych świata, ale również do wszystkich szukających wzrostu i umocnienia 

swojej wiary oraz dążących do jej wdrażania w codzienność. 

 Dlatego zakończenie ŚDM to dopiero początek wdrażania nauczania 

papieża Franciszka w podejmowane przez nas działania. Już samo słu-

chanie papieża stawia przed nami pytanie o podjęcie wysiłku związanego  

z wprowadzeniem zmian w życiu. Papież często używał słowa: 

„konkretnie”. I właśnie takiej chce od nas odpowiedzi Bóg: „konkretnej” na 

pytania: co chcemy zmienić?, w jaki sposób?, kiedy zaczniemy?... 

Oto fragment jednej z wypowiedzi papieża Franciszka o wcielaniu miło-

sierdzia w życie: 

 Dziś Pan zachęca nas do dokonania poważnego rachunku sumienia. 

Warto bowiem, byśmy nigdy nie zapominali, że miłosierdzie nie jest sło-

wem abstrakcyjnym, ale stylem życia. Człowiek może być miłosierny, lub 

niemiłosierny. Jest to styl życia. Postanawiam żyć jako człowiek miłosier-

ny lub jako człowiek niemiłosierny. Czym innym jest mówienie o miłosier-

dziu, a czym innym jest życie miłosierdziem. Parafrazując słowa świętego 

Jakuba Apostoła (por. 2,14-17) możemy powiedzieć: miłosierdzie bez 

uczynków jest martwe samo w sobie. Tak właśnie się dzieje! To, co spra-

wia, że miłosierdzie jest żywe, to jego stała dynamika, by wychodzić na-

przeciw potrzebom i niedostatkom osób znajdujących się w trudnej sytu-

acji duchowej i materialnej. Miłosierdzie ma oczy, aby widzieć, uszy aby 

słyszeć, ręce by stawiać na nogi ... 



 Codzienne życie pozwala nam namacalnie dotknąć wielu potrzeb 

dotyczących osób najuboższych i najbardziej doświadczanych. Potrze-

bujemy tej szczególnej wrażliwości, prowadzącej nas do zauważania 

stanu cierpienia i ubóstwa w jakim znajduje się wielu braci i sióstr. Cza-

sami mijamy sytuacje dramatycznego ubóstwa i wydaje się, że nas one 

nie dotyczą. Wszystko trwa, tak jakby nic się nie stało, w obojętności, 

która w ostateczności czyni nas obłudnikami, i nie zdając sobie z tego 

sprawy prowadzi nas do pewnej postaci duchowego letargu, który czyni 

umysł nieczułym, a życie bezowocnym. Ludzie, którzy przechodzą 

przez życie, nie zauważając potrzeb innych, nie widząc wielu potrzeb 

duchowych i materialnych, to ludzie przechodzący bez życia, to ludzie 

nie służący innym. Zapamiętajcie dobrze: „Kto nie żyje by służyć, nie 

służy aby żyć”.  

 W związku ze przemianami w naszym zglobalizowanym świecie, 

pomnożyły się pewne biedy materialne i duchowe: uczyńmy zatem 

miejsce dla fantazji miłosierdzia, aby określić nowe sposoby działania. 

W ten sposób droga miłosierdzia stanie się coraz bardziej konkretna. 

Konieczne jest zatem, abyśmy byli czujni jak strażnicy, żeby w obliczu 

ubóstwa wytworzonego przez kulturę dobrobytu spojrzenie chrześcijan 

nie ulegało osłabieniu i nie stawało się niezdolne, by zmierzać do tego, 

co istotne. Co oznacza zmierzać do tego, co istotne: zmierzać do Jezu-

sa, dostrzec Jezusa w głodnym, w więźniu, chorym, nagim, w bezrobot-

nym, który musi zapewnić byt swojej rodzinie, dostrzec Jezusa w tych 

naszych braciach i siostrach. Dostrzec Jezusa w tym, który jest samot-

ny, smutny, w tym, kto błądzi i potrzebuje rady, tego kto potrzebuje, aby 

w milczeniu wraz z nim przebyć drogę, aby odczuwał, że ktoś jemu to-

warzyszy. To są te uczynki, jakich Jezus od nas wymaga. Dostrzec Je-

zusa w nich, w tych ludziach, dlaczego? Bo Jezus na mnie, na wszyst-

kich ludzi patrzy w ten sposób.   

 „Po owocach poznacie”... 

 Jakie zatem będą owoce naszego słuchania papieskich wystą-

pień? Zależy tylko od nas.  
Na podst. wiara.pl 



♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

♦ Jutro odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  

♦ Rozpoczyna się miesiąc sierpień, który w Naszym Kościele jest miesią-

cem trzeźwości. Pamiętajmy w modlitwach o dotkniętych nałogiem alko-

holizmu. Włączmy się w modlitwę całego Kościoła o trzeźwość. Swoje po-

stanowienia można wpisać do parafialnej Księgi Trzeźwości (w zakrystii). 

♦ We wtorek wierni mogą uzyskać odpust Porcjunkuli, gdy nawiedzą ko-

ściół parafialny oraz odmówią : „Wierzę…” „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Ma-

ryjo…” i spełnią zwykłe warunki. 

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

♦ 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 700 oraz nabożeństwo. 

♦ Zapisy na pielgrzymkę kobiet i panien w dniu 21 sierpnia do Piekar Ślą-

skich przyjmowane są u pani Krystyny Zima oraz w kancelarii. Opłata 25 

zł. 

♦ Trwają wakacje i urlopy. Poświęćmy ten czas odzyskaniu nie tylko sił fi-
zycznych, ale również duchowych, poprzez uczestnictwo we Mszy św. czy 

cichej Adoracji.  

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Na polskich ulicach w ostatnich dniach widzieliśmy barwną i rozśpiewaną 

młodzież, która przyjechała do nas z całego świata na Światowe Dni Mło-

dzieży 2016. W „Gościu Niedzielnym” pokazujemy niektórych uczestników 

tego niezapomnianego wydarzenia. O swojej radości z wiary, ale i o trud-

nościach, których doświadczają, opowiadają m. in.:  

- oazowicze z Chin; 

- prześladowani za wiarę Hindusi. 

Ponadto w Gościu: 

- Jakim młodzieńcem był papież Franciszek? 

- Pan Jezus nakazał miłować nieprzyjaciół. Jak kochać terrorystów, którzy 

chcą nas zabić? 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej na 

potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 1 sierpnia 7 sierpnia 2016 r. 

1 VIII 
Poniedziałek 

Wspomnienie 
św. Alfonsa-Marii 

Liguoriego 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

2 VIII 
Wtorek 

Odpust Porcjukuli 

g. 1800 - Za ++ rodziców Helenę i Alberta Skubacz 
 

3 VIII 
Środa 

g. 700 

 
- Za ++ rodziców Annę i Jana Owedyk, Siostrę Mariettę 
oraz męża Jerzego 

4 VIII 
I Czwartek 

Wsp. Św. Jana Marii 
Vianney’a 

g. 700 

 
 
 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
o uświęcenie duchowieństwa oraz za ++ kapłanów, o no-
we powołania kapłańskie i zakonne  - od ofiarodawców 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jadwigę Kowalską jako 30. dniowa - od członków 
Bractwa Żywego Różańca 

5 VIII 
I Piątek 

 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wyna-
grodzenie za grzechy oraz w intencji emerytów i chorych 
naszej parafii - od ofiarodawców 
- Za + Kamila Biesiada w 1. rocznicę śmierci oraz + ojca 
Damiana w 6. rocznicę śmierci 

6 VIII 
I Sobota 

ŚWIĘTO  
PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO 

g. 700 

 

 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Ró-
żańca 

- Za + Jana Copik w 17. rocznicę śmierci 

7 VIII 
 

NIEDZIELA 

19 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + męża 
- Za + Huberta Bytomskiego od wnuczki Urszuli z rodzi-
ną 
Po mszy św. chrzest Antoniny Danielewskiej 
Nieszpory 

- Za + brata Pawła Grelowskiego w dniu 75. rocznicy 
urodzin oraz bratową Marię Grelowską w dniu 70. roczni-
cy urodzin 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka - Bar-
tosza Dzido 


