
nr 825

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

17 marca 2019

PRAWDY WIARY
Mamy sześć prawd wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,

który za dobro wynagradza, a za zło
karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia

koniecznie potrzebna.
Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu
dla naszego zbawienia.

Syn Boży stał się czło-
wiekiem – tajemnica wcie-
lenia jest tajemnicą wiary
(KKK 456 – 470).

Maryja poczęła Jezusa,
jako człowieka, z mocy Du-
cha Świętego. Prawdziwie
stał się Jej Synem, a jedno-
cześnie jest wiecznym Sy-
nem Boga Ojca. Jest sa-
mym Bogiem. Kościół na-
zywa „wcieleniem” tajem-
nicę zjednoczenia natury
Boskiej i natury ludzkiej w
jednej Boskiej Osobie.

Sobór powszechny w Chalcedonie (451
r.) naucza, że Jezus Chrystus to prawdzi-
wy Bóg i prawdziwy człowiek, współ-
istotny Ojcu, co do Bóstwa i współistot-
ny mam, co do człowieczeństwa, „we
wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Hbr

4,15). Aby możliwe było nasze zbawie-
nie, Syn Boży stał się „ciałem” (J 1,14).

W czasie zwiastowania, na pytanie, jak
to się stanie, Maryja usłyszała od anioła
Gabriela: „Dla Boga nie ma nic niemoż-
liwego” (Łk 1, 37).

Prawdę dotyczącą tajemnicy wcielenia
wyznajemy w czasie każdej mszy świę-
tej w Credo: „… dla nas ludzi i dla na-
szego zbawienia zstąpił z nieba. I za
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z
Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Syn Boży umarł na krzyżu dla nasze-
go zbawienia.

Bóg z miłości posłał swego Syna, aby
poniósł śmierć, ofiarę przebłagalną za

nasze grzechy. W Ewangelii
św. Marka czytamy: „Bo Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i
oddać swoje życie, jako okup
za wielu” (Mk 10,45).

Bóg stworzył ludzi na swój
obraz i podobieństwo, a przez
grzech pierworodny i przez
wszystkie nasze grzechy od-
dalamy się od Niego. Chcemy
być „jak Bóg” i decydować,
co dobre a co złe. Grzech jest,
jak pisze św. Augustyn: „mi-
łością siebie, posuniętą aż do
pogardy Boga”.

Śmierć Chrystusa jest ofiarą
paschalną, która gładzi grzechy świata
(J1,29), naprawia nasze nieposłuszeń-
stwo i przywraca komunię z Bogiem.
Zmartwychwstanie przywraca nam łaskę
Bożą i otwiera dostęp do nowego życia
(KKK 654).
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  4.W okresie Wielkiego Postu została uruchomiona Poradnia Duchowa. Chcemy umoż-
liwić rozmowę z kapłanem na temat modlitwy, rozwoju życia wewnętrznego, problemów
w relacji z Bogiem. Nie chodzi więc o kolejną okazję do spowiedzi czy dyżur kancelaryj-
ny, ale możliwość uzyskania rady w sprawach duchowych. Ksiądz będzie do dyspozycji
w soboty Wielkiego Postu od godz. 19.00 do 20.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  5.We wtorek (19.03) swoje urodziny obchodzi ks. proboszcz Józef Włosek. Za-
praszamy na Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  6.W środę (20.03) o godz. 18.45 zapraszamy na film pt. „Życie Jezusa” cz. IV
„Męka i Smierć na Krzyżu”.

  7.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa
zapraszamy do sali Jana Pawła II na drugą naukę przedślubną w czwartek
(21.03) o godz. 18.45. Trzecia nauka odbędzie się -  28.03.

  8.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym
poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - za-
praszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Świętego Józefa - w czwar-
tek (21.03.19 r.) - w salce nr 2 - o godz. 18.45.

  9.W przyszłą niedzielę (24.03) kolekta na potrzeby archidiecezji.
10.Pragniemy zachęcić do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która jest

modlitwą przez 9 m-cy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
Uroczyste rozpoczęcie 25 marca, w trakcie mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia przyj-
mujemy w dzisiejszą w niedzielę 17 marca, po każdej mszy św. z tyłu kościoła.

11. Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię naszego
małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Datki można wrzucać do końca Wiekiego
Postu do specjalnej skarbonki, która znajduje się przy tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na podane konto (gazetka parafialna). Za każdy dar serca w imieniu rodziców Maksyma
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

12.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać
kapłanowi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

13.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 kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (17 marca 2019)
  1.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.

W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W dzisiejszą Niedzielę przed kościołem będziemy zbierać ofiary materialne na
pomoc dla polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes). Wszystkim
składamy Bóg zapłać za pomoc naszym misjonarzom.

  2.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  3.Podobnie jak przed rokiem, zachęcamy do zaopatrzenia się w „Zdrapkę wielko-
postną”. Dzięki niej każdy może głębiej i owocniej przeżyć Wielki Post, wypeł-
niając codziennie inne zadanie. Ta forma wielu ludziom pomogła na nowo od-
kryć sens postanowień czy uczynków pokutnych, które przestają być banalne
i sztampowe. Zdrapki są dostępne na stoliku przy tablicy ogłoszeń w cenie 2 zł.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18-24  MARZEC 2019)

PONIEDZIAŁEK (18.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Józefa i Gertrudę, + wnuczkę Justynę, + ciocię Jadwigę

oraz ++ dziadków z obu stron
2/za + Romana Wojtowicza, jego ++ rodziców oraz + brata

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodz.: Marię i Józefa Kapałów, ++ dziad. z obydwu stron, ++ Jadwigę i Woj

ciecha Kapałów, Julię i Pawła Stronk,+bratanka Arkadiusza,++ z rodz. Sigmundzik
2/za+męża Andrzeja Grosa-11r.śm.+szwagierkę Joannę,++teściów: Apolonię i Piotra
3/za ++ rodziców: Zofię i Franciszka Pabian oraz + Janinę Pabian

WTOREK (19.03.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
  7.00 1/za + Józefa-Lecha Powolnego (od Stefana Dyby z rodziną)

2/w int.Józefy z ok. im., z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o B.błog., zdrowie, dary
D.Św., opiekę MB i św. Józefa dla jej z rodziny, jej siostry Zofii z rodziną i przyjaciół

  7.30 - Różaniec   
18.00 1/w int.ks. Proboszcza Józefa Włoska z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia,

prosząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/za ++ rodziców: Janinę i Władysława, + brata Józefa Góźdź, ++ rodziców

Stępniowskich, + siostrę Reginę oraz ++ Piotra i Kazimierza Kościak
3/za + Danutę Wysocką  (od Żywego Różańca)

18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (20.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Józefę Wiącek, we wspomnienie urodzin

2/za ++ z rodziny: Łachów i Gąsków
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Józefa Deskę, + brata Mariana Grelę, ++ rodziców: Helenę

i Izydora Grelów, ++ teściów: Mariannę i Tomasza Desków
2/za + męża Zdzisława, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron
3/za + Kazimierę Chojnacką w 30 dzień po śm.

CZWARTEK (21.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + brata Władysława  Bazana (od Stanisława z żoną i rodziną)

2/za + kuzynkę Krystynę Polak (od Basi, Magdy i Marysi)
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + Krystynę Sekuła w 1 r. śm.

2/za ++ Zofię i Zygmunta Langierów
3/za ++ rodziców: Władysława i Annę Tejchmanów w 50 r. śm. oraz o zdro-

wie i łaskę wiary dla syna Jacka
PIĄTEK (22.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o łaskę wyzwolenia z nałogu dla syna

2/za + Zofię Błachut o dar życia wiecznego (od Józefy i Tadeusza Błachut z Bystrej Podhalańskiej)
  7.30 - Różaniec  
17.15 - Droga Krzyżowa         

18.00 1/za ++ rodziców: Annę i Antoniego, ++ teściów: Helenę i Stefana + brata
Mariana, + Celinę, + męża Kazimierza i ++ z rodziny: Katolik i Strużek

2/za ++ rodziców: Genowefę i Jana, Weronikę i Michała, ++ siostry: Annę
i Grażynę, + szwagra Wacława, + bratową Krystynę, o życie wieczne

3/za ++ rodz.: Antoninę, Katarzynę i Stanisława Zarzecznych w kol. r śm. Antoniny
++ Józefę i Szczepana Michalskich, ++ z pokr.z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

SOBOTA (23.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodz.: Feliksę i Ignacego Pawełków,+ brata Mariana i ++ z pokrewieństwa

2/do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla ++ Jadwigi i Wiktora Maroń
oraz Gertrudy i Józefa Kostur

3/za + Jana Sorka (od szwagierki Emilii z rodziną)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Henryka Szwajcowskiego w 17 r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo

z obu stron oraz + Krystynę Włodarczyk
2/za ++ rodziców i teściów: Janinę i Franciszka, Bronisławę i Zdzisława

oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
NIEDZIELA (24.03.2019 r.) - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za + ojca Michała w 8 r. śm. i + mamę Krystynę
  9.30 - za + Stefana Mondrego w 12 r. śm., jego ++ rodziców i + brata, ++ z rodzi-

ny: Królów i Kopryjaniuków
11.00 - w int.Zbigniewa Banaś z ok. 50 r. ur., z prośbą o Boże błog. dla niego i całej rodziny
12.30 - za ++ Mariana i Zofię Błachut, o radość życia wiecznego
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - w intencji Jacka Lip z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny
20.00 - za + męża Mariana Gacha w 5 r. śm. oraz + matkę Marię Hyra oraz wszyst-

kich ++ z rodziny Hyra
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



O GORLIWEJ POPRAWIE CAŁEGO ŻYCIA

Bądź czujny i pilny w służbie Bożej i
myśl często: Po co tu przyszedłem? Czyż
nie po to, aby kiedyś żyć w Bogu i być
człowiekiem ducha? Dąż więc usilnie do
doskonałości, a wkrótce otrzymasz na-
grodę swego trudu i nie będzie już lęku
ani bólu aż do końca. Trochę tu się po-
trudzisz, a odnajdziesz prawdziwy spo-
czynek, wieczną radość. Jeśli wytrwasz
w pracy, w wierności i zapale, Bóg bez
wątpienia odda ci i wiernie i hojnie. Miej
nadzieję, że zdobędziesz nagrodę, lecz
nie bądź nazbyt pewny swego, bo wpad-
niesz w lenistwo albo zarozumiałość.

Pewien człowiek wątpiący często prze-
żywał wahania, od lęku do nadziei, aż
kiedyś w kościele pełen smutku upadł
przed ołtarzem na kolana i powtarzał w
głębi duszy: O, gdybym wiedział, że
wytrwam! Wtem usłyszał w sercu Bożą
odpowiedź: Gdybyś wiedział, cóż byś
uczynił? Czyń to, co chciałbyś wówczas
czynić i bądź spokojny. Pokrzepiony i
umocniony na duchu powierzył się woli
Bożej i więcej nie doznawał przypływów
zwątpienia. Nie dręczyła go już odtąd
ciekawość przyszłości, ale skupił się cały
na odczytywaniu woli Bożej, czy jest
przychylna i sprzyjająca tej sprawie, jaką
miał właśnie podjąć i wykonać.

Jest jedno, co odciąga wielu ludzi od
doskonałości i usilnej poprawy: obawa
trudności czy też wysiłek walki. W dą-
żeniu do doskonałości przodują ci wła-
śnie, którzy usiłują dzielnie pokonać to,
co dla nich najtrudniejsze i co stawia opór
największy. Bo przez to człowiek dosko-
nali się i zdobywa większą łaskę, w czym
sam siebie przezwycięża i w duchu umar-
twia. Dwie rzeczy zwłaszcza przyczy-
niają się do prawdziwej poprawy: odciąć
się zdecydowanie od złych skłonności
natury i gorliwiej dbać o dobro w tym, w
czym kto jest słabszy. Staraj się także
wystrzegać tego i przezwyciężać w so-
bie to, co razi cię u innych.

Niech wszystko pobudza cię do dosko-
nalenia; gdy widzisz jakieś dobre przy-
kłady albo słyszysz o nich, staraj się je z
zapałem naśladować. Gdybyś zaś zoba-
czył coś złego, uważaj, abyś tego same-
go nie robił, a jeśli już zrobiłeś, staraj się
szybko poprawić. Jak widzisz innych, tak
i ciebie widzą. Jak miło i przyjemnie pa-
trzeć na gorliwych i pobożnych braci, po-
godnych i posłusznych! Jak smutno i
ciężko patrzeć na snujących się bezład-
nie, zapominających, do czego zostali
powołani. Straszne to - zaniedbywać cel
swego powołania, a zajmować się tym,
co do nas nie należy!

Pamiętaj o podjętym postanowieniu i
miej przed oczyma zawsze wizerunek
Ukrzyżowanego. Człowiek, który pilnie
i pobożnie ćwiczy się w rozpamiętywa-
niu najświętszego życia i męki Pana na-
szego, znajdzie pod dostatkiem wszyst-
kiego, co mu potrzebne i co konieczne, i
nie ma potrzeby szukania czegoś lepsze-
go poza Jezusem. Kiedy człowiek doj-
dzie już do tego, że nie szuka pociechy
w żadnym stworzeniu, wówczas dopiero
zaczyna rozsmakowywać się tylko w
Bogu, wówczas też z każdej sytuacji
czerpie zadowolenie. Wówczas już nie
cieszy się zbytnio z jakiegoś wielkiego
wydarzenia ani nie smuci z drobnego
powodu, ale składa siebie całkowicie i
ufnie w ręce Boga, który jest mu wszyst-
kim we wszystkim, dla którego nic nie
ginie, nic nie umiera, lecz wszystko dla
Niego żyje i bez sprzeciwu służy Jego
woli.

Pamiętaj zawsze o końcu, bo czas zmar-
nowany nie wraca. Bez trudu i bez wy-
siłku nigdy nic nie osiągniesz. Jeżeli za-
czynasz obojętnieć, źle z tobą. Jeśli jed-
nak masz w sobie zapał, odnajdziesz po-
kój i odczujesz, o ile lżejsza stanie ci się
praca, gdy będziesz ją wykonywać dla
samej łaski Bożej i dla miłości dobra.
Człowiek pilny i gorliwy gotów jest na
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

Drodzy Parafianie!

Zwracamy się
z apelem
i prośbą
o pomoc
w zbiórce fundu-
szy na terapię
naszego małego

parafianina Maksyma Walkowia-
ka. Datki można wrzucać do końca
Wielkiego Postu do specjalnej
skarbonki, która znajduje się przy
tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na konto:
Konto Santander Bank:
91 1910 1048 2517 2017 5883 0001
Za każdy dar serca w imieniu rodzi-
ców Maksyma składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
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05.03. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, jako modlitwa
wprowadzająca do Wielkiego Postu. Te-
mat modlitwy: „Samotność, która rodzi
dobre owoce”.

Ks. Dawid zwrócił uwagę na to, że sa-
motność nie oznacza osamotnienia, ale
to właśnie samotność pozwala człowie-
kowi wejść w żywą relację z Bogiem. Pod
rozwagę otrzymaliśmy fragment Psalmu
16 i Psalm 51. Trwa Wielki Post może
warto zwrócić się do Boga tymi słowa-
mi: „Pozwól mi, Panie, doświadczyć cza-
su pustyni, gdzie przemawiasz do mego
serca”.

07.03. - O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Nadzwyczaj-
nych Szafarzy Komunii Św. Wraz z ks.
Proboszczem odmówili modlitwę bre-
wiarzową oraz omówili sprawy bieżące.

Również w tym dniu, w salce nr 1 od-
było się spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Ks. Marek pod-
kreślił, że dbałość o nasze zewnętrzne
ciało (aerobik, fitness, siłownia, lansowa-
ne kosmetyki itp.) nie może wypełnić
całego naszego życia, gdyż do zbawie-
nia nie jest nam to potrzebne. Jednak
musimy zadbać o swoją duszę. Dlatego
zwrócił również uwagę, że czas Wielkie-
go Postu mamy przeżywać w radości z
tego, że możemy nad sobą popracować,
a przez to jeszcze bardziej zbliżyć się do
Chrystusa.

08.03. - O godz. 17.15 rozpoczęła się
pierwsza Droga Krzyżowa, podczas któ-
rej przepraszaliśmy za grzechy nadużyć
seksualnych w Kościele. Pamiętajmy jed-
nak o tym, że pośród nas jest wielu wspa-
niałych kapłanów, za których powinni-
śmy się modlić każdego dnia.

O godz. 19.00 w kaplicy Św. Józefa
Duszpasterstwo Małżeństw uczestniczy-

ło w Mszy św. sprawowanej przez ks.
Marka w intencji solenizantów z marca
oraz w intencji wszystkich kobiet ze
wspólnoty.

Po Eucharystii Panowie wraz z ks. Mar-
kiem przygotowali dla nas niespodzian-
kę.

09.03. - W tym dniu rodziny Domowe-
go Kościoła spotkały się wraz z ks. Da-
widem. Tematem spotkania było: „Wo-
łanie o miłość”. Rozważaliśmy List Św.
Pawła Kor 1, 13 oraz dzieliliśmy się swo-
im życiem. Ks. Dawid podkreślił, że mi-
łość małżeńska winna wypływać z Krzy-
ża Chrystusa.

Zapraszamy wszystkich małżonków na
nasze spotkania, które ubogacają, rozwi-
jają, a nade wszystko pogłębiają relacje
ze współmałżonkiem oraz Bogiem. Spo-
tkania odbywają się raz w miesiącu po
wcześniejszym wspólnym ustaleniu do-
kładnej daty. Można również kontakto-
wać się bezpośrednio z ks. Dawidem.

Bożena S.
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wszystko. Większy to trud zwalczać
wady i złe skłonności niż pracować fi-
zycznie w pocie czoła. Kto nie unika
małych potknięć, wkrótce dojdzie do
większego upadku. Ciesz się wieczorem,
jeśli owocnie dzień ci upłynął. Czuwaj
nad sobą, pobudzaj się i sam siebie za-
chęcaj, a jakkolwiek inni postępują, ty
pilnuj sam siebie. O tyle się udoskona-
lisz, o ile zdołasz przezwyciężyć siebie.

Dojrzała osobowość religijna
Często przy różnych okazjach można

spotkać określenie – dojrzała wiara. Na
czym jednak polega owa dojrzałość. Dla
wielu specjalistów w tej dziedzinie ja-
snym jest, że dojrzała wiara opiera się na
dojrzałej osobowości. Nie chodzi tu jed-
nak o wysoki poziom wiedzy, czy też o
poziom kultury. Chodzi tu raczej o natu-
ralną integrację człowieczeństwa ze świa-
tem zewnętrznym, o znalezienie swoje-
go miejsca w świecie i konsekwentne
podjęcie zadań związanych z życiem. W
tym życiu nie można też zaprzeczyć ist-
nieniu jakiejś sfery duchowej, która u
dojrzałego człowieka stanowi nie-
odzowną część życia i z nim też powin-
na być zintegrowana. Skutkiem grzechu
pierworodnego jest dysharmonia – roz-
bicie wewnętrzne i zachwianie równowa-
gi ze światem. Osobowość religijna ozna-
cza systematyczne scalanie samego sie-
bie. W każdym człowieku istnieje ducho-
we rozdarcie. Skoro Chrystus przyszedł
„pojednać świat ze sobą” to oznacza, że
właśnie w Nim jest recepta na owe sca-
lanie. Im bardziej zdecydowanie realizu-
jemy program lepszego życia, tym wię-
cej rośnie w nas integracja własnego „ja”.
Jeśli świadomie poznajemy w sobie roz-
darcia /jak mówi Pismo św. – podwójny
zakon/ i zdobywamy się na pokorę szcze-
rego patrzenia na siebie w prawdzie, i
przy tym z dziecięcą ufnością przyjmu-

jemy Boga w naszym życiu – to coraz
bardziej postępujemy w integracji, i co-
raz bardziej dojrzała staje się nasza oso-
bowość religijna. Do najszlachetniej-
szych czynów lubi dołączać się egoizm.
Dlatego też poza stałym przystawianiem
swojego życia do ideału Chrystusa, na-
leży też bacznie zwracać uwagę na sy-
gnały o naszym postępowaniu płynące ze
świata, a głównie od innych ludzi. To jak
jesteśmy przez innych postrzegani czę-
sto powie nam prawdę o naszych praw-
dziwych intencjach.

Człowiek o dojrzałej osobowości reli-
gijnej intensywnie żyje swoimi ideałami.
Jest przy tym osobą normalną, zrówno-
ważoną, otwartą na innych, pokornie
świadomą swych zalet i wad. Zna swoje
możliwości i z odwagą je realizuje, nie
podejmując zadań obiektywnie przekra-
czających jego sił. Stopień równowagi
świadomości siebie i pokory wyznacza
typy osobowości: despota – duża świa-
domość i duża pycha; święty – duża świa-
domość i wielka pokora; przeciętny –
mała świadomość i obojętność emocjo-
nalna; anormalny – mała świadomość i
duża pycha karmiąca się złudzeniami.

Niska świadomość siebie często nie
wynika jedynie z braku pracy nad sobą.
Jest ona też wynikiem braku rozumienia
siebie jako istoty ludzkiej z przynależ-
nymi jej z natury przymiotami. Coraz
częściej też ludzie żyją złudzeniami co
do swoich możliwości, podsycanymi
wyimaginowanymi obrazami środków
przekazu lub narkotycznych ekstaz. Tak
tworzą się fałszywe obrazy rzeczywisto-
ści w tym także religijnej. Tak też docho-
dzi do absurdów typu: wierzący i nie
praktykujący.

Warto tu przytoczyć znany przykład li-
noskoczka przenoszącego nad wodospa-
dem Niagara duży kosz. Na pytanie: Czy
wierzycie, że mogę w tym koszu prze-
nieść człowieka? – rozentuzjazmowany
tłum odpowiada - oczywiście! Jednak
propozycja dla śmiałka, który podejmie

to ryzyko pozostaje bez odpowiedzi.
Dojrzała wiara to konsekwentne podję-
cie wezwania do kroczenia Bożymi ścież-
kami. Patrząc na historię ludzkości łatwo
zauważyć, że w ostatecznym rozrachun-
ku to się opłaca.

„Życie Jezusa” III część filmu, wy-
świetlanego w trzecią środę miesiąca.

ukrzyżują. Po drodze w pobliżu Jerycha,
Jezus uzdrowił niewidomego od urodze-
nia. W Jerychu nawrócił  celnika Zache-
usza, u którego się zatrzymał. Skruszo-
ny Zacheusz rozdał połowę swego ma-
jątku osobom, których skrzywdził.

Będąc już blisko Jerozolimy Jezus opo-
wiedział uczniom przypowieść o minach,
kiedy to 10 otrzymało je i nie wszyscy
skorzystali, aby powiększać dobro, ci co
tego nie dokonali zostali straceni. Pan
Jezus z uczniami i ludem  jest już na zbo-
czach Góry Oliwnej. Jezus wkracza do
Jerozolimy na osiołku, lud słał przed nim
drogę swoimi płaszczami i wiwatował
gałązkami oliwnymi. Potężny tłum zaczął
wielbić Boga za wszystkie cuda, które
widzieli, wołali: „ Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie”. Jezus
będąc na Górze Oliwnej patrząc na mia-
sto Jerozolimę i na potężne mury świą-
tyni, zapłakał nad tym miastem, bo nie
rozpoznało czasu nawiedzenia. Pan Je-
zus wszedł do  Jerozolimy i otwarcie na-
uczał.  Przepędził przekupniów ze świą-
tyni, powiedział przypowieść o rolnikach,
którzy, dzierżawili winnicę i  z twardym
sercem nie oddawali dzierżawnego, a
jeszcze zabili syna właściciela winnicy.
Jezus wytłumaczył też, że to co należy
do cesarza należy oddać cesarzowi, a to
co należy do Boga, należy oddać Bogu.
Wyjaśnił saduceuszom, że w przyszłym
świecie i po powstaniu z martwych lu-
dzie nie będą się ani żenić, ani za mąż
wychodzić, nie mogą już umrzeć  gdyż
są równi aniołom i są dziećmi Bożymi.
Jezus ostrzegał też uczniów przed uczo-
nymi w piśmie, że dla pozoru długo się
modlą, a inaczej postępują. Też zwrócił
uwagę, że uboga wdowa do skarbony,
dając mało,  dała najwięcej, bo wszystko
co miała, a inni z tego  co im zbywało.
Gdy nauczał w świątyni cały lud słuchał
Go z zapartym tchem.

Czwarta część Zdrada, Męka, Śmierć
zostanie wyświetlona 20 marca.

Opracował Jan Mikos

J.K.

Ta część filmu nawiązuje do trzeciego
okresu podróży Jezusa do Jerozolimy,
aby tam złożyć ofiarę z samego Siebie.
W czasie  tej podróży Pan Jezus uzdra-
wia 9 trędowatych, z których tylko jeden
wrócił, aby  za cud uzdrowienia podzię-
kować.  Pan Jezus tłumaczy też faryze-
uszom, że królestwo Boże nie przyjdzie
widzialnie, bo jest w śród nas i to od nas
zależy czy go przyjmiemy. Tłumaczy
uczniom, o powtórnym Jego przyjściu,
ale zanim się to stanie musi wiele wy-
cierpieć  i będzie odrzucony przez to po-
kolenie. Zwrócił uwagę uczniom, że za-
wsze powinni się modlić i nigdy nie usta-
wać. Nauczał, aby Jego uczniowie nie
byli pyszni.  Posłużył się przypowieścią
o faryzeuszu i celniku. Ten pierwszy w
modlitwie chwalił się swoimi osiągnię-
ciami, wytykając innym grzechy, ten dru-
gi żałował za swoje grzechy i prosił o
wybaczenie, ten drugi został wysłucha-
ny. Błogosławił dzieciom, kładąc na ich
głowach dłonie mówiąc, że każdy powi-
nien przyjmować królestwo Boże jak
dziecko. Tłumaczył uczniom, że nikt na
ziemi nie jest dobry, jedynie Bóg. Boga-
czowi, który zachowywał wszystkie Boże
przykazania   odpowiedział, żeby  wszyst-
ko sprzedał rozdał ubogim i szedł za Nim,
bo„ łatwiej jest wielbłądowi  przejść
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego”, jest to możliwe
tylko u Boga.  Jezus wyjaśnił uczniom,
że idą do Jerozolimy, po to aby spełniło
się wszystko, co mówili prorocy: zosta-
nie wydany w ręce pogan, będzie wyszy-
dzony, zelżony i opluty, ubiczują Go i
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