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Kim by³ Ojciec Pio?
Francesco Forgione

urodził się w Pietrelci-
nie (na południu Włoch)
25 maja 1887 r. Już w
dzieciństwie szukał sa-
motności i często odda-
wał się modlitwie i roz-
myślaniu. Gdy miał 5

lat, objawił mu się po raz pierwszy Je-
zus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął
habit kapucyński i otrzymał zakonne imię
Pio. Rok później złożył śluby zakonne i
rozpoczął studia filozoficzno-teologicz-
ne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do
San Giovanni Rotondo i tam przebywał
aż do śmierci. Był kierownikiem ducho-
wym młodych zakonników.

Ojciec Pio był mistykiem. Często suro-
wo pokutował, bardzo dużo czasu po-
święcał na modlitwę. Włoski zakonnik
niezwykłą czcią darzył Eucharystię.
Przez długie godziny przygotowywał się
do niej, trwając na modlitwie, i długo
dziękował Bogu po jej odprawieniu. Od-
prawiane przez o. Pio Msze święte trwa-
ły nieraz nawet dwie godziny. Ich uczest-
nicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trak-
cie - zwłaszcza w momencie Przeistocze-
nia - w widoczny sposób bardzo cierpiał
fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie roz-
stawał się również z różańcem. 20 wrze-
śnia 1918 r. podczas modlitwy przed wi-
zerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o.
Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach,
stopach i boku pojawiły się otwarte rany
- znaki męki Jezusa. Miał wizje Maryi,
Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg ob-
darzył go również darem bilokacji - znaj-

dowania się jednocześnie w dwóch miej-
scach. Podczas pewnej bitwy w trakcie
wojny, o. Pio, który cały czas przebywał
w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z
dowódców na Sycylii, by usunął się z
miejsca, w którym się znajdował. Do-
wódca postąpił zgodnie z tym ostrzeże-
niem i w ten sposób uratował swoje życie
- na miejsce, w którym się wcześniej znaj-
dował, spadł granat.

Św. Jan Paweł II beatyfikował o. Pio w
dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go
16 czerwca 2002 r. (wspomnienie litur-
giczne - 23.09.

Ojcze Pio módl się za nami, byśmy uko-
chali Eucharystię, tak jak Ty. Amen.

Kilka myśli świętego Ojca Pio:
„Ach! jakże cenną wartością jest czas!

Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze
wykorzystać, ponieważ w dniu sądu
wszyscy będą musieli ściśle zdać z nie-
go sprawę przed Najwyższym Sędzią.
Ach! Gdyby wszyscy mogli zrozumieć,
jak wielką wartością jest czas, to na pew-
no każdy zdobywałby się na ogromny
wysiłek, aby go wykorzystywać w spo-
sób godny pochwały!”

„Zawsze powinniśmy zachowywać nie-
naruszonymi dwie cnoty, a mianowicie:
łagodność wobec bliźniego i świętą po-
korę przed Bogiem”.

„Nie wstydź się Chrystusa i Jego na-
uki”; „Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg
wszystko widzi!”.

W życiu duchowym trzeba ciągle iść do
przodu i nigdy się nie cofać. W przeciw-
nym razie stanie się [z nami] tak, jak dzie-
je się z łodzią, która zamiast płynąć do
przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr
ją cofa”. Agata

i plotek w drodze powrotnej, jest po pro-
stu nudna i przegrywa z ulubionym se-
rialem, książką lub grą.

Nic dziwnego!
Nikogo nie ciągnie do spotkań z oso-

bami, z którymi nie ma żadnej więzi, re-
lacji, wspólnych tematów. Nieciekawa
wizyta u niezbyt lubianej  ciotki nie może
konkurować ze spotkaniem z narzeczo-
nym czy najlepszą przyjaciółką i z byle
powodu się ją odwołuje. A jeśli ktoś ko-
cha i tęskni, to zrobi wszystko, aby się
spotkać, nawet pomimo rozmaitych trud-
ności. 

W marcu tego roku wielu ludzi zapo-
mniało o Bogu. Wraz z zamknięciem ko-
ściołów zamknęło się ich serce na Jego
miłość. Mszy w telewizji nie oglądają,
bo nie mają ochoty, a do kościoła nie
chodzą, bo się boją wirusa. Nie wierzą,
że Chrystus to Zbawiciel i Uzdrowiciel.
Dezynfekują ręce, ale o dusze nie dbają,
bo zapomnieli co jest najważniejsze.
Bardzo to smutne. 

A Ty jak przeżyłeś kwarantannę? Jaką
miałeś wtedy relację z Bogiem, a jaką
masz teraz? Spowiedź  i Komunia Świę-
ta są już na wyciągnięcie ręki. Zaufaj
Bogu i przyjdź na spotkanie z Nim póki
masz taką możliwość. 

Załóż maseczkę i zachowaj odstęp po
to, aby inni czuli się bezpiecznie, a nie z
obawy, że się zarazisz. Jesli naprawdę za-
wierzysz  Bogu swoje zdrowie, nic złe-
go Ci się nie stanie!

Kiedy po mszy œw. wyjœæ z ko-
œcio³a, czy zaraz z ksiêdzem, czy
poczekaæ chwilê, pomodliæ siê,
dokoñczyæ pieœñ?

Wszystko zależy od tego, dlaczego
przyszliśmy na mszę św. do kościoła.
Jeśli tylko, dlatego by „być w porządku”
i nie mieć grzechu to wiadomo, że Msza
Święta rozpoczyna się znakiem krzyża i
kończy błogosławieństwem. Mamy, więc
sprawę „odfajkowaną”.

Jeśli natomiast jesteśmy osobami wie-
rzącymi, to przyszliśmy z „potrzeby ser-
ca” na Ucztę Eucharystyczną, na spotka-
nie z Bogiem.  Wtedy w pełni uczestni-
czymy w liturgii. Warto uświadomić so-
bie obecność Chrystusa na ołtarzu pod
postaciami chleba i wina. To Jego słów
słuchamy podczas Ewangelii, Jemu od-
dajemy cześć i Jego przyjmujemy w Ko-
munii św.

Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej
celebracji Eucharystii jest świadectwem
przynależności do Chrystusa i Jego Ko-
ścioła. Wierni wspólnie świadczą o świę-
tości Boga i nadziei zbawienia (por.
KKK2182).

Śpiew podczas Eucharystii to także mo-
dlitwa. „Pan Wieczernik przygotował,
swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich
dom otworzył i zastawił stół”. Jeśli mam
żywą wiarę i przyjmuję zaproszenie Je-
zusa to nie uciekam zaraz po skończonej
Uczcie. Mamy czas na refleksje i modli-
twę. Cecylia

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

Agnieszka K.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (21 - 27 WRZESIEŃ 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (21.09.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
  7.00 1/w intencji córki Małgorzaty, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, spo-

kój wewnętrzny i Boże błog. w dorosłym życiu
2/za + Jana Błażków

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/o dar nieba dla ++ rodziców: Ireny i Leopolda Bulandrów, ++ dziadków: Julii
i Waleriana Wróblewskich, Zuzanny i Józefa Bulandrów, ++ ciocie: Wandę Wró-
blewską i Wandę  Auleytner, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich
Homilia: Pismo Święte o Eucharystii

WTOREK (22.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Józefa i Franciszka Ogrodzkich oraz ++ z rodziny Waliczek

2/za + Irenę Zuber (od sąsiadów)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/w intencji Kazimiery i Adolfa z ok. 55 r. śl., z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o błog. na dalsze lata wspólnego życia

18.45 - Nabożeństwo do św. Rity
ŚRODA (23.09.2020 r.) - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.
  7.00 1/za + ojca Jerzego Gabora, + matkę Weronikę, ++ z rodzin: Gaborów i Gawlików

2/za + Tadeusza Florka oraz wszystkich ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/do Miłosier.B. za wstaw. MB i św. O.Pio w int.Teresy, Zofii, Jadwigi oraz ich rodzin,

z podzięk. za otrzymane łaski, prosząc o B.błog., zdrowie, dary D.św. i opiekę MB
2/za + matkę Katarzynę w kol. r. śm., + ojca Bolesława, ++ z całej rodziny

CZWARTEK (24.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Andrzeja Milera w kol. r. ur., z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
2/za + Waldemara Żółtaszka w kol. r.śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + Jerzego Sonka w 1 r. śm.
3/za + Janusza Twaróg (od chrzestnej z mężem)

PIĄTEK (25.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + m.Mariana Nowakowicza w 2 r. śm. i ++ z rodzin: Latrów i Nowakowiczów

2/za ++ Ryszarda Krzywonia, jego żonę Jadwigę oraz ich syna ks. Marka Krzywonia
  7.30 - Różaniec
17.30 - Droga Krzyżowa  
18.00 1/za ++ Emilię i Mariusza Płaszczyk

2/za ++ z rodzin: Kern, Murmyło i Poczkaj
3/ intencja wolna

SOBOTA (26.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/ intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Feliksę, Józefa, Kazimierę i Franciszka Iwańczyków

2/za + Janusza Twaróg (od kuzyna Roberta z rodziną)
NIEDZIELA (27.09.2020 r.) - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Jana Błażków
  9.30 - za + męża Bolesława w 14 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo

z rodziny Grudniów i dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 - w intencji Jana z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie dla solenizanta o całej rodziny (Te Deum)
12.30 - w intencji Małgorzaty i Krystiana Musiałów z ok. 50 r. śl., z podzięk. za

dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. (Te Deum)
17.00 - za + męża Kazimierza Grabowskiego w 1 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
20.00 - w intencji Jolanty i Marcina Milczarskich w 15 r. śl. z podziękowaniem za

dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. dla rodziny
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

Pandemia sprawdzianem wiary
Prawdziwa wiara to relacja z Bogiem.

To nie tradycja, przyzwyczajenie czy cho-
dzenie do kościoła co niedzielę, aby się
pokazać sąsiadom. To zaufanie, zawie-
rzenie swojego losu Stwórcy, nieustanna
praca nad sobą i życie zgodnie z przyka-
zaniami. Mnóstwo ludzi określa się mia-
nem katolików, ale tylko część stara się
naprawdę poznać Chrystusa i chociaż w
jakimś stopniu Go naśladować. Jeśli nie
ma zbudowanej relacji, nie ma miłości,
to wiara jest pusta, papierowa i nawet naj-
mniejsza  trudność obnaża jej prawdzi-
we oblicze. 

W tym roku wiara nas wszystkich zo-
stała wystawiona na ciężką próbę. Pan-
demia przewróciła nasze życie do góry
nogami.

Ogłoszono kwarantannę, zamknięto ko-
ścioły, szkoły i zakłady pracy na kilka
długich tygodni. Mniej lub bardziej prze-
rażeni siedzieliśmy w domach i zastana-
wialiśmy się co dalej będzie i kiedy to
wszystko się skończy. Z dnia na dzień to,
co było dla nas zawsze dostępne i oczy-

wiste, jak spotkanie z bliskimi, spacery
czy pójście do ukochanego Kościoła, sta-
ły się marzeniem. Zabrano nam możli-
wość pójścia do Komunii i do spowie-
dzi. Kilkadziesiąt lat temu to byłby praw-
dziwy dramat!

Na szczęście, w dzisiejszych czasach
media takie jak internet, telewizja czy
radio umożliwiają nam udział we Mszy
Świętej i rozmaitych nabożeństwach
transmitowanych na żywo, w naszym
domowym zaciszu. Nie trzeba pastować
butów, prasować sukienek i wychodzić
z domu odpowiednio wcześniej. Wystar-
czy włączyć urządzenie i usiąść wygod-
nie, aby wziąć udział w Eucharystii trans-
mitowanej z rozmaitych miast i kościo-
łów.

Warunek jest jeden - trzeba chcieć. No
i tu naga prawda o wierze wielu zdekla-
rowanych katolików wychodzi na jaw.
Okazuje się że Sam Bóg i spotkanie z
Nim to dla wielu z nas za mało, a Msza
Święta, sama w sobie, bez sąsiadów spo-
tykanych w kościółku, ulubionych butów

2 7



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 września 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na

transmisję z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku:
https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na Wydział Teolo-
gicny UŚ. W przyszłą niedzielę (27.09) kolekta będzie przeznaczona na budowę
cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  3.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Ko-
munię św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa
na rękę ukazują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie interneto-
wej. Osoby, które pragną przyjąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji.

  4.W poniedziałek (21.09) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc
o błogosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Pismo
Święte o Eucharystii. Po Mszy św. spotkanie w kościele.

  5.We wtorek  (22.09) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Uroczyście wprowadzimy nową figurę
św. Rity. Po Mszy św. nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż. Do-
konamy też poświęcenia nowej figury św. Rity. Do skrzynki przy św. Antonim
można składać kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą od-
czytane w czasie nabożeństwa. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo re-
likwiami św. Rity. W czasie Mszy św. zbierzemy kolektę na zakup Figury św. Rity.

  6.W czwartek (24.09), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  7.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 min. przed nabożeństwem.

  8.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

  9.Jesteś młodym człowiekiem? Chcesz pogłębiać swoją wiarę? Zapraszamy na
spotkania w ramach Ruchu Światło Życie w piątki o godz. 18.45.

10.Zbiórka ministrantów w soboty - godz. 9.00. Zapraszamy chłopców, którzy pragną
służyć przy ołtarzu w czasie Mszy św. i nabożeństw.

11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spowodowany
przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna odpowiedź Parafian
na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych zobowiązań finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ograniczenie wpływu z ofiar
składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jednak konieczność spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wpła-
ty na konto. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą ofiarność.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
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Jak nale¿y godnie przyj¹æ
Cia³o Pana Jezusa na rêkê:

1.Ciało Pana Jezusa w Komunii św.
przyjmujemy zawsze w postawie sto-
jącej.

2.Podchodząc w procesji, ściągamy
maseczkę jednocześnie przyklękając
lub kłaniając się tylko.

3.Podchodząc do kapłana wyciągamy
w jego kierunku lewą dłoń, prawą
dłoń składamy pod lewą.

4.Unosimy ręce na wysokość ramion.
5.Kapłan kładzie Ciało Pańskie na

lewą dłoń.
6.Wiemy, stojąc przed kapłanem, prawą

ręką zabiera Ciało Pańskie z lewej
dłoni i spożywa przy kapłanie.

7.W żadnym wypadku wiernemu nie
wolno odchodzić z Ciałem Pańskim
od kapłana, przy którym ze czcią
i miłością powinno sic spożyć Ciało
Chrystusa.

8.Odchodząc na swoje miejsce, zakłada-
my maseczkę.

09.09. - Podczas Mszy św. O
godz.18.00 rozważany był temat: „Naj-
świętsza Maryja Panna, Matka Pociesze-
nia”. Ks. Marek w homilii nawiązując do
Ewangelii z dnia Łk 6, 20-26 zwrócił
uwagę, że Jezus w każdej Eucharystii
pragnie nas pocieszyć i błogosławić by-
śmy byli szczęśliwi i żyli nadzieją, tak
jak Maryja, która w Wieczerniku wlewała
w serca Apostołów nadzieję na spotka-
nie z Jej Synem. To Ona po wniebowzię-
ciu stała się Pocieszycielką i Orędow-
niczką, nie tylko uczniów Jezusa, ale
również każdego z nas.

10.09. - O godz.18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Diakonii Li-
turgicznej. Z wielką radością pragniemy
poinformować, że dołączyła do nas nowa
osoba pragnąca czytać Słowo Boże w
czasie liturgii. Ks. Proboszcz poruszył
sprawy organizacyjne oraz sprawy, któ-
rymi żyła Parafia w ostatnim czasie.

11.09. - O godz. 19.30 w kaplicy Św.
Józefa, Duszpasterstwo Małżeństw
uczestniczyło w Mszy Św. sprawowanej
w intencji solenizantów z ostatnich czte-
rech miesięcy. Po Eucharystii małżonko-
wie wraz ze swoim opiekunem ks. Mar-
kiem oraz gośćmi - ks. Proboszczem i ks.
Leszkiem udali się na agapę. Podczas
wspólnego świętowania poruszaliśmy
sprawy dotyczące życia w naszej parafii
oraz wyjazdu rekolekcyjnego w dniach
od 25.9 - 27.09.2020 r.

12.09. - O godz.10.00 podczas Eucha-
rystii 40-to osobowa grupa dzieci ze
Szkoły Podstawowej Nr 58 przystąpiła
do Pierwszej Komunii Świętej. Otoczmy
dzieci i ich rodziców modlitwą.

O godz. 12.00 została odprawiona Msza
Św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej,
a następnie po Eucharystii ks. Marek
poprowadził modlitwę różańcową.

Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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Czy i ty pójdziesz za mn¹?

Mateusz;
imię to stało
się w ostat-
nich czasach
znowu po-
pularne. Ro-
dzice chęt-
nie nadają
takie ładnie
brzmiące w
różnych ję-
zykach mia-
na. Ale co

wiemy o tym konkretnym nosicielu imie-
nia i co więcej czy czegoś możemy się
od niego nauczyć?

Wielu sobie przypomni, że był aposto-
łem a może jeszcze doda, że jest auto-
rem pierwszej Ewangelii. Mateusza wy-
mienia sama Ewangelia a i tradycja Ko-
ścioła przechowała o nim trochę infor-
macji. Urodził się jako syn, Alfeusza i
zapewne będąc dzieckiem biegał nad je-
ziorem Genezaret ucząc się pilnie życia.
O tym, że był pojętnym i chętnym do
nauki możemy wnioskować z jego do-
robku. Zapamiętał i zachował to, co wi-
dział i przeżył chodząc z Jezusem, póź-
niej ubierając to w aramejskie słowa za-
pisane gdzieś między 50 a 60 r. n.e. „Gło-
wę” musiał mieć, bo pracował jak byśmy
to dziś nazwali w sektorze finansowym.
Praca jego nie łączyła się z wielkim pre-
stiżem w oczach ziomków, bo uważali,
że wysługuje się Rzymianom. Był on
poborcą celnym w Kafarnaum, gdzie
pobierał cło od przewozu towarów przez
jezioro. Bo Kafarnaum było miastem tęt-
niącym życiem na skrzyżowaniu dróg
wodnych i lądowych. Miał dom na mo-
dłę rzymską, w którym było, triclinum a
więc miejsce dla stołu otoczone łożami

gdzie biesiadowano. Była i służba i pod-
legli mu celnicy i osobna komora celna.
Na dzisiejsze czasy byłby w dochodach
porównywany do dyrektora bogatego
banku zatem był majętnym człowiekiem.

W Kafarnaum również nauczał Chry-
stus i Mateusz musiał słyszeć, co mówi
się o Jezusie. Nie wszystko było proste i
łatwe do zrozumienia. Nieraz słyszymy
o trudnej mowie. Któregoś dnia Jezus
wraz z uczniami udał się nad brzeg je-
ziora gdzie w komorze celnej pracował
Mateusz. Stanął przed nim i poprosił
„Towarzysz mi”. Reakcja była natych-
miastowa, Lewi bo takie imię nosił przed
powołaniem, majętny ojciec i małżonek
zostawia wszystko wyruszajc za Jezu-
sem. Idzie w nieznane, nie wie, co go
będzie czekało, nauki nie zna prawie
wcale, wie tylko, że z ludzkiego pozio-
mu zostawia wszystko, co mu było dro-
gie, dzieci, żonę, dom, majątek, wygod-
ne i dostatnie życie. W jednej chwili oce-
nia i dokonuje wyboru.

Zawierza wszystko Jezusowi. Wiara
Mateusza musiała być wielka. Idzie za
Jezusem.

Zadajmy sobie pytanie i spróbujmy na
nie odpowiedzieć; Jak ja zachowałbym
się lub zachowała na miejscu Mateusza?
Wiem, dla niejednego będzie to trudna
odpowiedź. Powodów usprawiedliwienia
będzie bez liku, a to niedokończona pra-
ca, to dzieci, mąż, żona, problem do roz-
wiązania, może jakiś wyjazd. Na takie
dylematy Jezus już sam odpowiedział:
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a
wstecz się ogląda, nie nadaje się do kró-
lestwa Bożego.

Jak się zostaje chrześcijaninem? Chrze-
ścijaństwo nie jest dla ludzi spokojnych,
takich,co to sie boją i chcieliby mieć spo-

kojne życie bez żadnych uniesień, jakichś
problemów. Chrześcijaństwo to ciągła
walka, to zmaganie się na pierwszym
miejscu z samym sobą a później ze świa-
tem zmaterializowanym i hedonistycz-
nym, pozbawionym wiary.

Widzi się jak wielu chrześcijan ma ją
wciąż na ustach i smutek ogarnia jak
rzadko tą wiarą napełniają swoje czyny.
Mogłoby sie wydawać, że o wierze się
tylko mówi a nie jest to cnota do prakty-
kowania. Chrześcijaństwo to też wybory
a w zasadzie jeden najważniejszy, wybór
drogi za Jezusem. Kierowanie się wzglę-
dami ludzkimi oznacza przedkładanie
opinii ludzi nad nauczanie Chrystusa.
Tymczasem Jezus ostrzega nas: Kto się
mnie i słów moich zawstydzi przed tym
pokoleniem wiarołomnym i grzesznym,
tego syn Człowieczy wstydzić się będzie,
gdy przyjdzie w chwale Ojca swego ra-
zem z aniołami świętymi.

Dlatego uczmy się od Mateusza zawie-
rzyć Bogu natychmiast i bezwarunkowo,
bo jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko
gorczycy.....

kościół. W przyszłą sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Dzielę się myślami zawartymi w wy-
branych przemówieniach, kazaniach
i konferencjach Ks. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego:
„Dziękujmy Bogu za wszystko”
Za mało dziękujemy Bogu! Gdybyśmy

mieli zwyczaj dziękowania, jak olbrzy-
mią tematykę zyskałaby nasza modlitwa.
Nie chodzi o taką, kiedy klękam i posta-
nawiam, że nie odejdę póki nie poczuję,
że mam już „dziury w kolanach”, ale o
modlitwę w tramwaju, autobusie, na uli-

cy, w jakimś korytarzu, kolejce, ogonku,
gdzieś w drodze. Przez dziękczynienie,
nawet za drobiazgi, wzbogaciłaby się te-
matyka naszej modlitwy. Modlilibyśmy
się zawsze i wszędzie.

Kościół uczy nas dziękczynienia za
wszystko, a więc i za owoce ziemi, aby
dziękować Bogu nie tylko za to, że jest
Eucharystia, Ewangelia, Krzyż, ale i za
to, że jest burak, marchew, kapusta i ce-
bula, bo to są także dary Boże.

Wydaje nam się, że te dary, to nie dla
nas. My, ludzie „wzniośli”, dziękujemy
za krzyż. Ale kto by dziękował za kapu-
stę? Tymczasem mądrość Boża jest w
Krzyżu, ale i w kapuście, chociaż odpo-
wiednio różna. Dobroć Boża jest we
wszystkim: w marchwi i w gąbce, którą
żołnierz podał Chrystusowi, w jabłku,
które zjadła Ewa i w tych, które my zja-
damy.

Dziękczynienie daje wiele, bo jest w
nim i sprawiedliwość i miłość. To jest ład
osobisty, społeczny, ale nawet ekono-
miczny.

Czy dziękowaliśmy kiedykolwiek Bogu
za to, że mamy dwie nogi, a nie tylko
jedną? że mamy dwoje uszu i oczu? lub
za to, że mamy tylko jedną buzię? To jest
także ogromna łaska, bo co by było gdy-
by były dwie… ? Czy dziękowaliśmy za
to, że nie jesteśmy żadnymi „pokraka-
mi”? Czy przychodzi nam do głowy, że
to przecież Pan Bóg tak stworzył nas i
przyozdobił? Są to niby rzeczy banalne,
ale czy naprawdę Panu Bogu dziękuje-
my za każdy najdrobniejszy przejaw i
właściwości swojego życia – choćby tyl-
ko za cierpienie ?

Wszystkim nam potrzebna jest nieustan-
nie Boża korekta, dzięki której łatwiej
zrozumiemy, że to, czego potrzebujemy,
mamy przyjmować z wdzięcznością.
Musimy widzieć dobro, cieszyć się
wszystkim co człowiek ma na sobie i
wokół siebie.

„Co dzień będę błogosławił Pana”.
Maria

 KANCELARIA  PARAFIALNA
  Poniedziałek 16.00 - 18.00
  Wtorek      7.30-10.00 i16.00 - 18.00
  Środa -------------
  Czwartek 16.00 - 18.00
  Piątek 16.00 - 18.00

Beder
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