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Orędzie papieża Franciszka na 50. Dzień Środków Społecznego Przekazu 

Drodzy bracia i siostry, 

 Rok Święty Miłosierdzia zachęca nas do refleksji na temat relacji między ko-

munikacją a miłosierdziem. Kościół zjednoczony z Chrystusem, żywym ucieleśnie-

niem Boga Miłosiernego jest powołany bowiem do życia miłosierdziem, jako znakiem 

rozpoznawczym całego swego istnienia i działania. To, co mówimy i jak mówimy, 

każde słowo i każdy gest powinien móc wyrazić współczucie, czułą troskę i przeba-

czenie Boga dla wszystkich. Miłość ze swej natury jest komunikacją, prowadzi do 

otwarcia się a nie do izolowania się. A jeśli nasze serca i nasze działania są inspiro-

wane przez miłość, przez Bożą miłość, to nasza komunikacja będzie nośnikiem Bo-

żej mocy. 

 Jesteśmy powołani, aby jako dzieci Boże komunikować się ze wszystkimi bez 

wyjątku. Tym bardziej, że właściwością języka i działania Kościoła jest przekazywa-

nie miłosierdzia, aby poruszyć serca ludzi i wspierać ich w drodze do pełni życia, 

którą Jezus Chrystus, posłany przez Ojca, przyszedł przynieść wszystkim. Chodzi  

o przyjęcie w nas i upowszechnienie wokół nas serdeczności Kościoła - Matki, aby 

Jezus był poznany i kochany; tej serdeczności która ukonkretnia słowa wiary i która 

rozpala w przepowiadaniu i świadectwie tę „iskrę”, jaka ją ożywia. 

 Komunikacja ma moc budowania mostów, sprzyjania spotkaniu i integracji, 

ubogacając w ten sposób społeczeństwo. Jak to dobrze, gdy widzimy osoby zaanga-

żowane w staranne dobieranie słów i gestów, ażeby przezwyciężyć nieporozumie-

nia, uleczyć zranioną pamięć i budować pokój oraz zgodę. Słowa mogą przerzucać 

mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi,  narodami. Jest to możliwe 

zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej. Dlatego słowa i działania powinny 

nam pomóc wyjść z zaklętego kręgu potępień i zemsty, które stale wpędzają w mat-

nię osoby i narody, prowadzące do wyrażania się przesłaniami nienawiści. Natomiast 

słowo chrześcijanina stawia sobie za cel spowodowanie rozwoju komunii i nawet je-

śli musi zdecydowanie potępić zło, stara się nie zrywać relacji i komunikacji. 

 Chciałbym w związku z tym zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli do odkrycia 

na nowo mocy miłosierdzia, aby uzdrawiać porozrywane relacje i przywrócić pokój  

i zgodę między rodzinami i we wspólnotach.  



 Wszyscy wiemy, jak bardzo stare rany i przewlekłe urazy mogą ludzi usidlić  

i uniemożliwić im komunikowanie się ze sobą oraz wzajemne pojednanie. Dotyczy to 

także stosunków między narodami.  

 We wszystkich tych przypadkach miłosierdzie może uaktywnić nowy sposób 

rozmawiania i prowadzenia dialogu, jak to wymownie wyraził Szekspir: „Dla miłosier-

dzia nikt przymusu nie ma; Ono jak kropla niebieskiego deszczu spływa na ziemię, 

dwakroć błogosławi tego, co daje, i tego, co bierze”. Warto byłoby, aby także język 

polityki i dyplomacji dał się zainspirować miłosierdziem, które nigdy nie traktuje ni-

czego jako stracone. Zwracam się szczególnie do tych, którzy mają odpowiedzial-

ność instytucjonalną, polityczną oraz odpowiadają za kształtowanie opinii publicznej, 

aby zawsze czuwali nad sposobem wypowiadania się względem tych, którzy myślą 

czy działają inaczej, lub nawet tych, którzy mogą się mylić. Łatwo ulec pokusie, aby 

wykorzystać podobne sytuacje i podsycać w ten sposób płomienie nieufności, stra-

chu i nienawiści. Tymczasem potrzebna jest odwaga, aby ukierunkować osoby 

ku  procesom pojednania. To właśnie taka pozytywna i twórcza śmiałość oferuje re-

alne rozwiązania dawnych konfliktów i możliwości osiągnięcia trwałego pokoju. 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią [...] Błogosławieni, któ-

rzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,7.9). 

 Jakże chciałbym, aby nasz sposób komunikowania się, a także nasza posługa 

pasterzy w Kościele nigdy nie wyrażały wyniosłej pychy triumfu nad wrogiem ani też 

nie upokarzały tych, których mentalność świata uważa za przegranych, tych których 

trzeba odrzucić! Miłosierdzie może pomóc w załagodzeniu przeciwności życia i dać 

ciepło tym, którzy zaznali jedynie chłodu osądzenia. Niech styl naszej komunikacji 

pozwoli na przezwyciężenie logiki, która wyraźnie oddziela grzeszników od sprawie-

dliwych. Możemy i musimy osądzać sytuacje grzechu - przemoc, korupcję, wyzysk,  

i tym podobne - ale nie możemy osądzać ludzi, bo tylko Bóg może czytać w głębi ich 

serc. Naszym zadaniem jest ostrzeżenie tych, którzy popełniają błędy, potępiając zło 

i niesprawiedliwość pewnych zachowań, aby uwolnić ofiary i podnieść upadłych. 

Ewangelia Jana przypomina nam, że „prawda was wyzwoli” (J 8,32). Tą prawdą jest 

ostatecznie sam Chrystus, którego łagodne miłosierdzie jest miarą naszego sposobu 

głoszenia prawdy i potępiania niesprawiedliwości. Naszym najważniejszym obowiąz-

kiem jest stwierdzanie prawdy w miłości (por. Ef 4,15). Tylko słowa wypowiadane  

z miłością, którym towarzyszy łagodność i miłosierdzie dotykają serc nas, grzeszni-

ków. Słowa i gesty szorstkie lub moralizatorskie mogą jeszcze bardziej wyobcowy-

wać tych, których chcemy doprowadzić do nawrócenia i wolności, umacniając ich 

poczucie sprzeciwu i obrony. 

 



● Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 

● Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

Pamiętajmy w modlitwach o pracownikach mediów. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● Dziś w katedrze spotykają się Dzieci Maryi. 

● W czwartek - 22 września - o godz. 18.45 w kościele, spotkanie Ro-

dzicami klasy III. 

● Serdecznie dziękujemy za udział w ogólnopolskiej akcji „Tornister 

pełen uśmiechów”. Do skarbony zebrano 314, 60 zł i 2 Euro. Pienią-

dze zostaną przekazane na zakup artykułów szkolnych dla dzieci  

z potrzebujących rodzin naszej parafii. Ofiarowane przybory szkolne 

wartości ok. 80 zł będą wydane w czasie środowych dyżurów Zespołu 

Charytatywnego. Na akcje letnie dla dzieci i młodzieży (kolonie do 

Rabki, półkolonie, ŚDM, rekolekcje dla Dzieci Maryi i ministrantów) 

przekazano kwotę 3450 zł. Zacnym darczyńcom, wspierającym dzia-

łania charytatywne w parafii, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Czy Polacy mieszkający w Anglii mają się czego bać? Reportaż  

z Harlow, gdzie niedawno zamordowano naszego rodaka. 

- Czym są świeckie instytuty życia konsekrowanego? 

- Jak życia dzieci nienarodzonych bronią w Czechach? 

- Za tydzień - 25 wrześnie - do "Gościa Niedzielnego" zostanie dołą-

czony film pt. "Bóg nie umarł". To fantastyczna opowieść, która pod-

powiada chrześcijanom, jak powinni rozmawiać z ludźmi niewierzący-

mi, a jednocześnie pokazuje, że Bóg jest cały czas z nami. Cena 

"Gościa" nie zmieni się i wyniesie 5 zł. 

● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta prze-

znaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 19 do 25 września 2016 r. 

19 IX 
Poniedziałek 
Wsp. św. Januare-

go bpa i męczen. 

g. 1800 - Za + Pawła Przybyła i rodziców z obu stron  

20 IX 
Wtorek 

Wsp. św.św. mę-

czen. Andrzeja 

Kim-Taegon, 

Pawła Chong Ha-

sang i tow. 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Henryka Cygan w rocznicę śmierci 

21 IX 
Środa 

ŚWIĘTO ŚW. 
MATEUSZA 
APOSTOŁA  
I EWANGEL. 

g. 800 

 

g. 1400 

Msza św. szkolna 
- Za + Wilhelma Cudok w rocznicę śmierci 
Ślub rzymski: Owczarek - Szewczyk 

22 IX 
Czwartek 

 

g. 700 
 
g. 1800 

- Za parafian 
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Mariannę Barczyk w dniu urodzin 

23 IX 
Piątek 

Wspomnienie 

św. Pio z Pietrel-

ciny, prezbitera 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy Połap z okazji urodzin              
- Za + Eugeniusza Magner 

24 IX 
Sobota 

 

g. 1300 

g. 1800 
Ślub rzymski: Magnor - Dworaczek  
- Za + Romana Konofol w rocznicę śmierci oraz zmarłych  
z rodziny Konofol i Bartosik  

25 IX 
 

NIEDZIELA 
26 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

 

 
g. 1000 

 
g. 1630 
g. 1700 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Morgała 
- O opiekę Bożą i dary Ducha św. dla Marcina Czyżykow-
skiego z okazji 10. rocznicy urodzin 
Nieszpory 
- Za + Zygmunta Czaja w 1. rocznicę śmierci 


