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Dzień  Papieski
Zbliża się dzień 16 października, który

powinien nas zaprosić do refleksji nad
kilku sprawami.

Ktoś zapyta „a jakie to tematy mamy w
tym dniu przemyśleć?”, wtedy najczę-
ściej na różnego rodzaju spotkaniach
pada stwierdzenie – dobre pytanie! Bo
my w zasadzie wiemy dużo, ale czasami
nie na temat lub troszkę obok, wiele też
spraw nie możemy jakoś ze sobą połą-
czyć, dlatego też, przypomnijmy sobie
tezy do październikowej refleksji.

Może zacznijmy od tego, że uchwałą
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na
dzień 16 października zostało ustanowio-
ne w hołdzie papieżowi Janowi Pawło-
wi II święto – Dzień Papieża Jana Pawła
II. Równolegle z tym dniem, Kościół
Katolicki w Polsce obchodzi Dzień Pa-
pieski,przypadający w każdą niedzielę
poprzedzającą rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na papieża. 16 października 2002
roku Jan Paweł II wprowadził do Różań-
ca Tajemnicę Światła.To nie koniec na-
szych tez, są jeszcze trzy na które trzeba
zwrócić uwagę.W bieżącym roku prze-
żywać będziemy 60. rocznicę sakry bi-
skupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958r.
papież Piusa XII mianuje ks. Karola
Wojtyłę biskupem pomocniczym archi-
diecezji krakowskiej; 28 września 1958
roku zostaje udzielona Karolowi Wojty-
le sakra biskupia,W tym roku obchodzi-
my także rocznicę wyboru na Stolicę Pio-
trową metropolity krakowskiego – dzia-
ło się to pamiętnego 16 października
1978 roku. Dzień Papieski będziemy też
niewątpliwie przeżywać w radosnej at-

mosferze związanej z setną rocznicą od-
zyskania niepodległości. Nie sposób w
tym październik  owym zamyśleniu po-
minąć hasła, jakie przyświeca w tym roku
papieskiemu świętowaniu; tym hasłem
jest Promieniowanie Ojcostwa.

Uświadomienie sobie czym jest „ojco-
stwo” w jego najróżniejszych aspektach,
jest sprawą nader ważną. Może przebije
się do wielu głów a może i nawet serc,
że świat ma już dość przeganiania i usta-
wiana w kącie ojców, ich wyszydzania i
traktowania jako bankomatu. Model ro-
dziny staje się modelem opiekunki z
dzieckiem, gdzie na ojcostwo brak już
miejsca, rugować się go już chce nawet
przy samym akcie prokreacji.

Przypomnijmy tu kieleckie wołanie
Jana Pawła II na zakończenie homi-
lii„Niech się odrodzi w Bogu ludzkie oj-
costwo i polska rodzina, i ludzkie ma-
cierzyństwo, niech się odrodzi rodzina,
szczególne miejsce Przymierza Boga z
ludźmi”. Dzień Papieski to także dzień,
w którym nasza refleksja może się zma-
terializować. W tym dniu pamiętamy
żywym pomniku dla Jana Pawła II – Fun-
dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ma
ona na celu rozwój kultury i nauki chrze-
ścijańskiej oraz chrześcijańskich mediów
w Polsce. Podnosi szanse edukacyjne
młodzieży z małych miast i wsi oraz upo-
wszechnia nauczanie Jana Pawła II.

Już 2300 naszych młodych mogło roz-
wijać się dzięki przyznanym stypendiom,
Młode dęby, którym pomagamy we wzro-
ście, są świadectwem naszej wdzięczno-
ści dla Jana Pawła II, są również dowo-
dem na to, że jesteśmy wspólnotą – Ko-
ściołem. Beder
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niowanie ojcostwa Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary materialne na
fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży. Stypendia przyznawane są
gimnazjalistom, licealistom i studentom.

  3.W środę (17.10) zapraszamy o godz. 18.45 na film „Tajemnice Świętego Charbela”.
  4.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa

zapraszamy do sali Jana Pawła II na drugą naukę przedślubną w czwartek
(18.10) o godz. 18.45. Kolejne nauki odbędą się: 25.10 i 30.10.

  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2019. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

  6.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,
którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Zanurzeni
w życie Ojca, Syna i Ducha św. Po Mszy św. można ucałować relikwie św. Faustyny.

  7.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W przyszłą niedzielę (21.10) kolekta będzie zbierana na Misje.
  9.Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.

Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

10.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 20 minut
przed każdą Mszą św. oraz w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w czwartki
i soboty od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy by nie odkładać spowiedzi św. na ostatnią
chwilę, a zwłaszcza kiedy rozpocznie się Msza św. Osoby słabo słyszące będą mogły
skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy św. Antoniego.
Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok.
W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

11. W dniach 5–13 maja 2019 odbędzie się III Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Cho-
rych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes.
Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. W pielgrzymce będzie mogło uczestniczyć maks.
350 osób. Będą im towarzyszyć lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i księża. Więcej szcze-
gółów na stronie: http://www.pltravel.pl/pielgrzymki-cat/art-lourdes-pielgrzymka,210

12. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne i deklaracje składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - kolejny witraż i Drogę Krzyżową w kościele górnym.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (14 października 2018)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz.

17.15, zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy
o możliwości zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  2.W dzisiejszą niedzielę (14.10) obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promie-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (15 -21 PAŹDZIERNIKA 2018)

PONIEDZIAŁEK (15.10.2018 r.) - Wspom. św.Teresy od Jezusa, dz. i dK
  7.00 1/za + Wandę Markowicz w 10 r. śm., o spokój duszy 

2/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + ojca Czesława Ogórka, + mamę Wandę,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za +Teresę Sokołowską, +Jadwigę Kuska, +Magdalenę Kabot, +Janusza Borowiec
3/za + Janinę Kołodziej, prosząc dla niej o radość życia wiecznego

WTOREK (16.10.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, gł. patronki Śląska

  7.00 1/za + Annę Gansty i jej + męża Józefa
2/za + matkę Agnieszkę Krzakiewicz w 22 r. śm., + ojca Wacława

oraz ++ z rodzin: Krzakiewiczów, Abratańskich i Pawełków               
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + żonę Joannę w 2 r. śm. oraz ++ rodziców: Aleksandra i Genowefę Saba

2/za ++ Stanisławę i Tadeusza Czarneckich
3/ w int. Elżbiety Gonet w 92 r. ur., dziękując za otrzymane łaski, prosząc

o Bożą opiekę, światło D. Św. i cierpliwość w znoszeniu trudów starości
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (17.10.2018 r.) - Wspomnienie św Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
  7.00 1/za ++ teściów: Jadwigę i Ludwika Cholewa, ++ rodziców: Marię i Antonie-

go Grygierczyk oraz ++ pokrewieństwo z obu stron
2/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył swoją Przenajświętszą Krwią
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w int. Bernadety i Henryka Labus z ok. 50 r. śl., z podz. za przeżyte lata i otrzymane

łaski, prosząc B. o błog., opiekę MB, zdrowie na dalsze lata wspólnego życia (TD)
2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obydwu stron
3/do Miłosierdzia Bożego w int. syna Jana z podzięk. za 50 lat pracy, z prośbą

o błog. i zdrowie dla córek Joanny i Magdaleny oraz wnuczki Martyny

CZWARTEK (18.10.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
 
  7.00 1/za + mamę Lidię Godzwon, + ojca Władysława, ++ z rodziny oraz za dusze

w czyśćcu cierpiące
2/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył swoją Przenajświętszą Krwią
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe    
18.00 1/za + mamę Annę w kol.r.śm., ++brata Józefa, ojca Michała,++dziadków z obu stron

2/za + Józefa Ziemnik (od rodziny Tobiaszów z Nowego Sącza)
3/za ++ babcię Reginę i dziadka Mieczysława Jakubowskich (od wnuka Darka)

PIĄTEK (19.10.2018 r.) -Dzień powszedni
  7.00 1/za + Mieczysława Gosek w 4 r. śm.

2/za + Aleksandrę Zajda-Barakońską oraz + brata Zdzisława, + siostrę Kry-
stynę, + szwagra Wacława

  7.30 - Różaniec   
17.15 - Nabożeństwo różańcowe         
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego  

2/za + męża Janusza Pietras w 2 r śm.
3/w int. Zacharego Melchiora z podzięk. za chrzest św., w int. Rajmunda

i Maksyma, z prośbą dla nich o błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB

SOBOTA (20.10.2018 r.) - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + syna Edwarda Mencla, + syna Henryka i + córkę Barbarę, + zięcia

Franciszka oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron
2/w intencji Polski i Polaków za wstawiennictwem MB Królowej Polski, prosząc

o łaskę wiary, ducha patriotyzmu i obronę przed wrogami Ojczyzny i Kościoła
13.00 - w int. Barbary i Jana z ok. 50 r. śl. z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą

o dalszą Bożą opiekę błog. i zdrowie dla całej rodziny
17.15 - Nabożeństwo różańcowe  
18.00 1/za + męża Stanisława Stanek, ++ rodziców z obu stron i ++ szwagrów:

Zbigniewa i Władysława
2/za + Zofię Solarz (od siostry Danuty z rodziną)

NIEDZIELA (21.10.2018 r.) - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 - za + męża Jana, ++ rodziców: Juliannę i Piotra, Marię i Józefa, ++ dziadków: Kata-

rzynę i Józefa, + brata Józefa, + siostrę Helenę i + ciocię Genowefę
  9.30 - w int. Andrzeja Kołodziej w 50 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
11.00 - w int. Hani  z ok. 7 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża
12.30 1/w int. Janiny w 80 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc

o dalszą opiekę MB i błog. Boże dla niej, męża i rodziny
2/w int. Marianny Rogóż w 80 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o dalszą opiekę, Boże błog. i zdrowie
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - za ++ rodziców: Tadeusza i Stanisławę, + wujka Wacława, + szwagra Ry-

szarda, + ciocię Jadwigę oraz wszystkie dusze oczekujące pomocy
20.00 - za + siostrę Kazimierę w kol r. śm. i ++ z rodziny

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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W Y W I A D
Ks. Marek
Wachowiak

Skąd ksiądz po-
chodzi? Mógłby
ksiądz opowie-
dzieć nam coś o
swojej rodzinnej
miejscowości?

Miejscem mojego urodzenia, wychowa-
nia i do którego ciągle wracam, także z
racji zamieszkania ojca i braci z rodzi-
nami jest Kostuchna – piękna, południo-
wa dzielnica Katowic.

Ksiądz Tischner mawiał: „Najpierw
jestem człowiekiem potem chrześcijani-
nem, a na końcu księdzem”. A kim jest
Marek Wachowiak? Jakie są księdza
pasje, zainteresowania?

Zawsze pamiętam o tym, że jestem
przede wszystkim księdzem – moje za-
chowanie, słowa mają być świadectwem.
Nie mogę się tłumaczyć, że jako człowiek
mam prawo do upadku, ale jako kapłan
Chrystusa mam pomagać innym powsta-
wać z upadków. Dlatego staram się an-
gażować jak najlepiej w moją posługę
duszpasterską.

Czy od dziecka marzył ksiądz o tym by
zostać kapłanem? Jeśli nie, to jaki za-
wód się księdzu marzył?

Zaraz po I Komunii świętej zapisałem
się do grupy ministrantów w mojej para-
fii i byłem ministrantem aż do pójścia do
seminarium. Obserwowałem kapłanów i
tak po cichu myśl zostania kapłanem
przeradzała się w realia. Po maturze zgło-
siłem się do seminarium.

Czy wiara towarzyszyła księdzu od
dziecka, czy może zaprosił ksiądz Boga
do swojego życia dopiero później, w
efekcie nawrócenia?

Pochodzę z rodziny, gdzie Pan Bóg był za-
wsze na pierwszym miejscu. Pobożni rodzi-
ce wychowali mnie i moich braci w poszano-
waniu wartości religijnych, a ich przykład
wystarczał, aby zaufać Chrystusowi.

Wielu księży na pewnym etapie swego
młodzieńczego życia spotkało kapłana,
który ich w pewien sposób zainspirował.
Czy w księdza przypadku było podobnie?

Każdy ksiądz z mojej parafii w jakiś
sposób wpłynął na moje życie, ich uwa-
gi i spostrzeżenia może nawet teraz wy-
korzystuję w moim duszpasterstwie.

Kiedy podjął ksiądz ostateczną decyzję
o wstąpieniu do seminarium duchow-
nego i jak tę decyzję przyjęło otoczenie?

Po maturze wszystkim mówiłem, że idę
na studia na historię, ale sam nie wiedzia-
łem, gdzie takie studia są (na maturze zda-
wałem historię). Od ferii zimowych byłem
przekonany, że jednak seminarium, ale ni-
komu o tym nie mówiłem – takie były cza-
sy. Najbardziej z mojej decyzji ucieszyła
się mama. Może ktoś obserwując mnie
przy ołtarzu jako ministranta, po cichu
myślał, że pójdę do seminarium.

Którą rocznicę kapłaństwa ksiądz
obecnie obchodzi? 

W czerwcu rozpocząłem 33 rok kapłań-
stwa – lata Chrystusowe.

W jakich parafiach służył ksiądz wcze-
śniej?

Przy takim stażu kapłańskim, parafii i
innej posługi duszpasterskiej było bardzo
dużo i może braknąć miejsca w gazetce –
więc tylko wspomnę, że moją ostatnią pa-
rafią była parafia św. Józefa na Załężu.

Czy zdarzały się księdzu chwile zwąt-
pienia? Ma ksiądz jakąś swoją receptę
na kryzys wiary?

Każdy przeżywa chwile trudne – nie
koniecznie zwątpienie – i trzeba je po-
konywać ufając zawsze Panu Bogu. Kry-
zys wiary nie bierze się z niczego – gdzieś
jest zaniedbanie czegoś, odstępstwo od
norm, a później szuka się winnych. Trze-
ba po prostu wrócić do źródeł.

Jaka jest księdza ulubiona książka o
tematyce religijnej (oprócz Biblii)?

Lubię czytać książki historyczne: żywo-
ty świętych, historię Kościoła, ale także
te, które mówią o trzeźwym spoglądaniu
na wiarę innych – nie lubię dziwactwa.

36

rodziny, by zapragnęły włączyć się w
Oazę Rodzin w naszej parafii.

04.10. - O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie członków Bractwa Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu. Tema-
tem spotkania był: „Różaniec - modlitwa
prostoty i głębi”. Ks. Marek na podsta-
wie slajdów omówił historię różańca oraz
cudów dokonanych poprzez modlitwę ró-
żańcową. Czym dla mnie jest modlitwa
różańcowa? Czy wchodzę w głąb tej mo-
dlitwy? Może warto szczególnie w mie-
siącu październiku wziąć różaniec w dło-
nie i przesuwając paciorki kontemplować
życie Jezusa i Maryi.

I małe sprostowanie - opiekunem gru-
py nie jest ks. Leszek Flis, jak zostało
podane we wcześniejszych numerach
gazetki „Być Bliżej”, ale ks. Marek Wa-
chowiak. Za pomyłkę bardzo wszystkich
przepraszam.

05.10. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
rodzin naszej parafii, a także w intencji
młodzieży przygotowującej się do Sakra-
mentu Bierzmowania. Podczas homilii
został rozważony temat: „Akt pokuty”.
Ks. Dawid zwrócił uwagę, że przystępu-
jąc do Sakramentu Pokuty i Pojednania
musimy stanąć w prawdzie przed sobą i
przed Bogiem. Musimy „ogołocić” się
przed Nim i oddać Mu całą naszą grzesz-
ność. Tylko wtedy możemy otrzymać
łaskę oczyszczenia i zjednoczyć się z
Chrystusem.

06.10. - Po sprzątaniu kościoła Diako-
nia Porządkowa spotkała się ze swoim
opiekunem ks. Proboszczem przy herbat-
ce, kawie i cieście, by podzielić się swo-
imi radościami i troskami. Jeśli tylko
masz chęci i siły - zapraszamy w każdą
sobotę o godz. 7.30 do pomocy przy
sprzątaniu kościoła. Pamiętaj sprzątanie
świątyni Pana, to nie wstyd, ale zaszczyt.

Bożena S.

Cud
modlitwy
ró¿añcowej

Na 10-tą rocznicę ślubu otrzyma-
łam złoty różaniec na palec, który
miał dla mnie ogromna wartość z
trzech powodów. Po pierwsze róża-
niec był przerobiony z pierścionka
zaręczynowego mojej śp. mamy. Dla-
tego była jakby jego częścią, i ilekroć
na nim się modliłam przypominał mi
o niej. Po drugie otrzymałam go od
mojego męża, a po trzecie był narzę-
dziem do modlitwy, czyli miał war-
tość duchową.

Nie nacieszyłam się nim długo,
gdyż po dwóch miesiącach zgubiłam
go. Przeszukaliśmy z mężem wszyst-
kie miejsca, w których w tym dniu
przebywałam. Niestety bezskutecz-
nie. Byłam zrozpaczona, głównie z
tego powodu, że pomyślałam iż oso-
ba, która znajdzie różaniec sprofanu-
je go. Postanowiłam modlić się w
intencji znalazcy, by potraktował mój
różaniec z czcią.

Po 10 latach wyciągnęłam ze
skrzynki anonimową kopertę. W ko-
percie, w kawałku ręcznika papiero-
wego zawinięty był mój zagubiony
różaniec. Modlitwa czyni cuda, jeśli
modlimy się z wiarą i ufnością.Wie-
rzę, że ten różaniec przemienił życie
osobie, która go znalazła. Bożena S.



Jaki jest księdza ulubiony fragment
Pisma Świętego?

W księdze proroka Izajasza w 6 rozdzia-
le jest mowa o powołaniu Izajasza. On sam
mówi, że jest człowiekiem grzesznym, ale
Pan go oczyszcza i ustanawia swoim pro-
rokiem. Na słowa Pana Boga; „Kogo mam
posłać?”, Izajasz daje odpowiedź: „Oto ja,
poślij mnie!” To jest hasło z mojego ob-
razka prymicyjnego. Pan Bóg ciągle mnie
posyła, mimo moich słabości i upadków,
które mi przebacza.

Który święty (oprócz Jezusa) jest księ-
dzu szczególnie bliski?

Jestem zakochany w świętej Teresie od
Dzieciątka Jezus.

Jaki typ modlitwy najbardziej księdzu
odpowiada?

Lubię wejść do kościoła i po prostu
posiedzieć – cicho, pusto – ja i Bóg.

W trakcie Mszy Świętej wszyscy bierze-
my udział w niewiarygodnym cudzie ja-
kim jest przeistoczenie. Co czuje kapłan
w tak podniosłej chwili?

Czuję się jak Apostoł w czasie Ostat-
niej Wieczerzy – tylko który? 

Czy w trakcie głoszenia kazania czuje
ksiądz działanie Ducha Świętego?

Nie tylko w trakcie głoszenia kazania!
Czego księdzu życzyć na dalsze lata

kapłaństwa?
Zdrowia, bo w tym wieku są chęci, ale

nie zawsze zdrowie dopisuje.
oprac. Agnieszka Kołowicz

AUTOSTRADA DO NIEBA
Kiedy już odnowiliśmy naszą świado-

mość obecności Boga w naszym życiu i
przekonaliśmy się do wyznawania naszej
wiary z przekonaniem, pozostaje nam
zagłębienie się w jej nurty. Otwiera się
przed nami ogromna perspektywa, któ-
rej studiowanie zajmuje każdemu czło-
wiekowi dokładnie całe życie. Jednak nie
przerażajmy się! Jest to proces długi, ale
właśnie dla każdego z nas! Chrystus wzy-

czteropasmową autostradę. Zanim na nią
wjechałem trzeba było zapoznać się z
zasadami na niej obowiązującymi. Tego
procesu dokonali moi rodzice, odpowia-
dając za moje poruszanie się w świecie
do pełnoletności. Nazywa się to proce-
sem wychowania. W tym procesie wspie-
rali ich nauczyciele i wychowawcy. Od
mojej chęci poznawania i uczenia się
zależało, czy zaraz po wjeździe na auto-
stradę się nie zabiję. Niektórzy rodzice
jeszcze długo „holują” swoje dzieci po
autostradzie, ale stwarza to poważne za-
grożenie dla ruchu. Pełnoletność to le-
asing jakiegoś pojazdu no i w drogę. Na
samym początku potrzebna jest decyzja,
którym pasem jechać. Czy ja i mój po-
jazd przystosowane są do jazdy po pasie
życia kapłańskiego, zakonnego, małżeń-
skiego czy samotnego świeckiego. Trze-
ba też mieć świadomość, że nie jest się
jedynym uczestnikiem ruchu i, że nie
każdy jest pojazdem uprzywilejowanym.
Nie można sobie jeździć byle jak, bo
można pozabijać siebie i innych. Każde
zboczenie z drogi /grzech/ to przykre
skutki dla prowadzącego pojazd oraz in-
nych uczestników ruchu – a czasem lą-
duje się w rowie czy chaszczach, szcze-
gólnie przy nieodpowiedzialnej, brawu-
rowej jeździe. Potrzeba też dobrej oceny
jakim pojazdem się dysponuje. Od tego
zależy jak szybko i jak sprawnie można
jechać -–na jakie manewry można sobie
bezpiecznie pozwolić. Jak widać wszyst-
ko zależy od dobrego kursu prawa jazdy,
szczególnie praktycznego /wychowanie
w domu/, bo sam fakt posiadania doku-
mentu prawa jazdy /chrzest, bierzmowa-
nie, dowód osobisty/ nie oznacza auto-
matycznie umiejętności prowadzenia
pojazdu i poruszania się po drodze. Każ-
dy kierowca wie doskonale, że dla bez-
piecznego ruchu potrzeba zwracania
uwagi na znaki drogowe /zasady życia,
przykazania/, regularnego uzupełniania
paliwa /Komunia św./ i okresowego prze-
glądu stanu technicznego /przynajmniej

raz do roku – spowiedź/. Ci, co psują się
częściej muszą częściej korzystać z
warsztatu, bo nie dość, że sami się wloką
to i innym przeszkadzają. Czasem trze-
ba też odpocząć na jakimś parkingu,
przejrzeć mapy, skorygować kierunek /
Rekolekcje/.

No i to by było na tyle. SZEROKIEJ
DROGI!!!

Katechumenat (3)

wa nas abyśmy byli doskonali jak dosko-
nały jest nasz Ojciec niebieski. Tylu lu-
dzi, w tym prostych i niewykształconych
osiągało wysokie szczeble doskonałości
– dlaczego więc nie my?!

Fundamentem, na którym budujemy
naszą wiarę jest Chrystus. Zawierzenie
Mu, poznanie Jego osoby i misji w prak-
tyce oznacza żywy i twórczy kontakt z
Pismem św. szczególnie Nowego Testa-
mentu. Osobie Chrystusa i Księdze Pi-
sma Świętego poświęcimy nasze dalsze
rozważania. Dziś spróbujmy osadzić sie-
bie samych w rzeczywistości świata i
wiary.

Ktoś kiedyś powiedział mi, że, aby się
nie pogubić trzeba ogólnej wizji całości,
która systematycznie jest uzupełniana
nowymi elementami. Przypomina to mo-
zaikę, złożoną z tysięcy kamyczków, któ-
re jednak nie mogą być przypadkowo
układane na ścianie. Potrzeba jakiegoś
zarysu, linii na owej ścianie, wzdłuż któ-
rych układa się kamyczki obrysu, które
z kolei wypełnia się zawartością. Kiedy
ma się taki obrys i znajduje się kamyczek
żółty, nie ma już problemu w znalezie-
niu miejsca, gdzie on pasuje. Wielokrot-
nie pomogło mi to odpowiadać na pyta-
nia, na które w danej chwili nie mogłem
udzielić odpowiedzi, bo trzeba było
gdzieś doczytać. Mogłem powiedzieć:
nie wiem, doczytam na najbliższe spo-
tkanie, ale często sytuacja wymagała
przynajmniej przybliżonej odpowiedzi,
bo następnego spotkania mogło nie być.
Wtedy mówiłem: nie wiem, ale skoro
pytasz o żółte to patrząc na zarysy mo-
zaiki powinno to pasować tu, więc po-
winno to być tak a tak, a szczegóły moż-
na znaleźć tam a tam. Dla komfortu psy-
chicznego warto mieć takie zarysy życia
i wiary /dla dojrzale wierzącego jest to
jeden zarys/. Warto wiedzieć jaki obraz
życia się tworzy, aby uzupełniać go barw-
nymi kamykami w sposób nieprzypadko-
wy.

Mozaika mojego życia przedstawia
4 5

xxx

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.10. - O godz. 17.15 rozpoczęło się
pierwsze nabożeństwo różańcowe. Przez
cały miesiąc październik różaniec odma-
wiany będzie przez członków grup i dia-
konii parafialnych oraz dzieci. Od ponie-
działku do soboty o godz. 17.15, w nie-
dziele o godz. 16.15.

02.10. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid wpro-
wadzając do modlitwy zwrócił się do
każdego, aby nie być „gorliwym ko-
pistą”. Musimy być wierni swojemu po-
wołaniu i kroczyć za Chrystusem drogą,
którą wybrał dla nas Pan Bóg. Przed
Najświętszym Sakramentem rozważali-
śmy „Przypowieść o synu marnotraw-
nym” (Łk 15, 11-32). Czy odnajduję sie-
bie w tej przypowieści? Warto sięgać do
tego fragmentu Pisma św. i zobaczyć
miłość Boga, który pomimo naszych
odejść, zawsze czeka z otwartymi ramio-
nami, nie gardząc nami. Czy znasz
większą miłość?

03.10. - Swoje spotkanie przeżywały
rodziny Domowego Kościoła. Dzieląc się
życiem zastanawialiśmy się z ks. Dawi-
dem, co zrobić, i w jaki sposób zachęcić


