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Grzech przeciw

Duchowi Swiêtemu

Katechizm Koœcio³a Katolickiego wy-

mienia a¿ szeœæ grzechów przeciw Ducho-

wi Œwiêtemu:

- o ³asce Bo¿ej rozpaczaæ;

- przeciwko mi³osierdziu Bo¿emu grze

szyæ zuchwa³oœci¹;

- uznanej prawdzie chrzeœcijañskiej siê

sprzeciwiaæ;

- bliŸniemu ³aski Bo¿ej zazdroœciæ;

- na zbawienne napomnienia byæ zatwar-

dzia³ym;

- rozmyœlnie trwaæ w niepokucie.

Kardyna³ Piotr Gasparri, wspó³autor

Katechizmu Katolickiego pomaga nam

nieco wyjaœniæ grzechy przeciwko Du-

chowi Œwiêtemu:

„grzech pope³nia ten, kto przeczy uzna-

nej prawdzie wiary, aby móc swobodniej

folgowaæ grzechom. Kto nie tylko zazdro-

œci bratu osobiœcie, lecz zazdroœci tak¿e

³aski Bo¿ej rosn¹cej w œwiecie. Kto sobie

postanowi³ trwaæ w grzechu i nie czyniæ

pokuty”.

Dlatego Jezusowe mi³osierdzie jest nie-

ustannie otwarte na dzia³anie w naszym

¿yciu. Nie bójmy siê z niego skorzystaæ.

Jezus potêpia wszystkich tych, którzy, œwia-

domie zamykaj¹ siê na Ducha Œwiêtego,

uwa¿aj¹ Go za swojego przeciwnika, otwie-

raj¹ siê œwiadomie na z³o i odrzucaj¹ zba-

wienie. Dajmy siê poprowadziæ Chrystuso-

wi. Otwierajmy swoje serce na Jego ³askê.

Warunki Dobrej Spowiedzi:

1. Poznanie swoich grzechów w do-

k³adnym rachunku sumienia.

2. Szczery ¿al za pope³nione grzechy.

3. Postanowienie poprawy.

4. Wyznanie grzechów podczas spo-

wiedzi.

5. Zadoœæuczynienie przez odprawie-

nie zadanej przez kap³ana pokuty

i naprawienie krzywd wyrz¹dzo-

nych bliŸnim.

Modlitwa o œwiat³o Ducha œw.

(przed spowiedzi¹)

„PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, i oœwieæ mój

rozum, abym przypomnia³ sobie to

wszystko, czym Boga, mego najlepsze-

go Ojca, obrazi³em. Skrusz moje serce,

abym za grzechy moje szczerze ¿a³owa³,

i umocnij moj¹ wolê, abym wytrwa³ w

dobrym. Matko Bo¿a, Ucieczko grzesz-

ników, wyproœ mi u Syna swego ³askê

dobrej spowiedzi. Aniele Stró¿u mój i Ty,

œwiêty Patronie, wstawcie siê za mn¹ u

tronu Mi³osierdzia Bo¿ego. Amen”.

KONTA BANKOWE:

Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  6.Zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku pragn¹ przygotowy-

waæ siê do I Komunii Œw. Spotkanie odbêdzie siê 21 wrzeœnia (œroda) o 18.45

w koœciele. Wszelkie informacje o pozosta³ych spotkaniach i niezbêdne formula-

rze zg³oszeniowe, nale¿y pobraæ ze strony parafialnej.

  7.W pi¹tek, o godz. 17.15 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych

zmar³ych. Wypominki przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

  8.W sobotê o godz. 7.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ofiarodawców i budowni-

czych naszego koœcio³a oraz w intencji Ks. Paw³a Furczyka.

  9.Wszystkich, którzy pragn¹, w nowym roku szkolnym przyst¹piæ do Sakramentu Bierz-

mowania prosimy o wype³nienie deklaracji dostêpnej na stroni internetowej parafii oraz

dostarczenie jej do Kancelarii Parafialnej do koñca wrzeœnia. Pierwsze spotkanie kandy-

datów do bierzmowania wraz z rodzicami i animatorami odbêdzie siê 7 PaŸdziernika

(pi¹tek). O 18.00 zgromadzimy siê na Mszy a nastêpnie na spotkaniu organizacyjnym.

10.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i odpo-

wiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e pandemia powo-

li wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzymania parafii

– wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów i remontów. Nie wszyscy te¿ parafia-

nie wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹

we Mszach œw. dziêki transmisjom internetowym. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna

w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio

na konto parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta Parafii Pod-

wy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

11. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny

przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00). kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ

po rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.

Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje

siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-

wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

12.Osoby w wieku od 16-30 lat zainteresowane wyjazdem na przysz³oroczne Œwiatowe Dni

M³odzie¿y do Lizbony prosimy o kontakt z ks. Piotrem Lewandowskim.

13.Zachêcamy do czytania kolejnego numeru Goœcia Niedzielnego oraz odwiedzania naszej

strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-

nia naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”, któr¹ redaguj¹ nasi parafianie.

14.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-

wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³.W sobotê

o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (19 - 25 WRZESIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (19.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za + mê¿a Edwarda Majewskiego w 27 r. œm., + siostrê W³adys³awê Bryl

oraz ++ z rodziny Majewskich, Wróblów i Kukuczków

2/w intencji Anny Cofa³a z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o Bo¿e b³og. dary Ducha œw. i zdrowie

  7.30 - Ró¿aniec

18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + siostrê Zytê we wspomnienie ur., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/w intencji Aleksandry Molickiej, dziêkuj¹c Bogu za 80 lat ¿ycia, prosz¹c o zdrowie,

opiekê MB i dary Ducha œw. dla niej oraz syna, synowej i wnuczki (Te Deum)

Homilia: Eucharystyczny (wspólnotowy) wymiar chrzeœcijañsk. ¿ycia w parafii.

WTOREK (20.09.2022 r.) - Wspom. œw. mêcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb.,

   Paw³a Chong Hasang i Tow.

  7.00 1/za + Amaliê Bekier (od Grupy ¯ywego Ró¿añca)

2/ za + Marcjannê Jaremkiewicz w kol. r. œm. z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

  7.30 - Ró¿aniec

18.00 1/za ++ teœciów: Janinê i Antoniego Stêpieñ, ++ Alinê, Ryszarda i Janusza Stokowy

2/za + matkê Katarzynê w kol. r. œm.

3/za ++ rodziców: Mariana i Helenê Kiliañczyk, + mê¿a Zdzis³awa, ++ rodzi-

ców chrzestnych, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (21.09.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. MATEUSZA, APOSTO£A I EWANGELISTY

  7.00 1/z proœb¹ o nawrócenie córek i wyzwolenie z na³ogu

2/do Mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem Matki Bo¿ej za tragicznie

zmar³ego S³awomira Ludwikowskiego z proœb¹ o dar nieba

  7.30 - Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych

18.00 1/za + Stanis³awa Krzyszkowskiego (od chrzeœnicy Barbary i siostry Marii z mê¿em)

2/za ++ Stanis³awa, Ryszarda, Marcina i dziadka Stanis³awa Dziêgielewskich,

++ z rodzin: Wodniok, Ksi¹dz i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

3/za + Mieczys³awa Juraszek

CZWARTEK (22.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni

   7.00 1/za ++ z rodziny: £achów i G¹sków

2/za + Hildegardê Wodniok w kol. r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec

13.00 - œlub ze Msz¹: Kamil Urbañczyk - Malwina Rossmann

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu

18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/w int. Beaty w kol. r. ur. z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e

3/za + Marka Konika

18.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity

PI¥TEK (23.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. O.Pio z Pietrelciny, prezb.

  7.00 - za + ojca Jerzego Gabor w kol. r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec

17.15 - Droga Krzyzowa    

18.00 1/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem Œw. O.Pio w intencji Jadwigi, Teresy

i Zofii z rodzinami, dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdro-

wie, dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej

2/za + mê¿a Rudolfa Wojciechowskiego w 12 r. œm., ++rodz. i rodzeñstwo z obu stron

3/za + Stanis³awa So³tysa (od bratowej z Chrzanowa z dzieæmi)

4/za + Czes³awa Zub

SOBOTA (24.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP

  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji Andrzeja Milera w kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane

³aski, z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i b³og.Bo¿e dla ca³ej rodziny

3/za + mê¿a Waldemara ¯ó³taszka i ++ rodziców: Józefê i Mariana Szpytko

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu

18.00 1/za + Piotra Lauterbach w 5 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za + Krystynê Krzanowsk¹-Mielnick¹

NIEDZIELA (25.09.2022 r.) - XXVI NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - w intencji W³adys³awa z ok. 92 r. ur., córek: Gra¿yny i Krystyny oraz ich

rodzin, z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

  9.30 - w intencji Jolanty i Jerzego z ok. 40 r. œl. z podziêk. za odebrane ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê MB Uzdr.Chor. dla jubilatów i rodziny (TD)

11.00 - w intencji Mai Matuszyk z ok. 18 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o zdrowie, Bo¿¹ opiekê i dary Ducha œw. na czas egzaminów maturalnych

12.30 - w intencji Doroty i Zbigniewa z ok. 60 r. œl., dziêkuj¹c za wszelkie otrzymane ³aski

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla jubilatów oraz dzieci z rodzinami (TD)

17.00 - za ++ Ewê i Ambro¿ego GwóŸdŸ oraz ++ rodziców i krewnych z obu stron

20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (18 wrzeœnia 2022)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu

o godz. 18.00. Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://

www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wydzia³ Teolo-

giczny UŒ. W przysz³¹ niedzielê (25.09) Kolekta na Remont Krypty Katedry.

  3.W poniedzia³ek (19.09) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich

cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c

o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Euchary-

styczny (wspólnotowy) wymiar chrzeœcijañskiego ¿ycia w parafii.

  4.W œrodê (21 wrzeœnia br) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³on-

ków i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  5.W czwartek (22.09) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity,

patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw., o godz. 18.45  nabo¿eñstwo do œw. Rity

po³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na sk³adaæ

kartki z wypisanymi  proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo-

¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.
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Ministranci i Dzieci Maryi – czy s¹ potrzebni?

W dzisiejszych czasach wiele mówi siê

o ró¿nych metodach wychowania dzie-

ci. Jedn¹ z form pomocy rodzicom, w tym

niew¹tpliwie trudnym zadaniu wycho-

wawczym, jest s³u¿ba liturgiczna. Pan

Jezus nadal powo³uje aposto³ów, którzy

nie tylko s³owami, ale przede wszystkim

swoim zachowaniem i czynami g³osz¹

Jego naukê. Zachêcaj¹c i wspieraj¹c dzie-

ci w pos³udze ministranckiej lub anga-

¿uj¹c je we wspólnotê Dzieci Maryi,

mo¿emy im umo¿liwiæ bycie w³aœnie ta-

kim aposto³em. Pragnienie uczestnictwa

w s³u¿bie nie jest przypadkiem, lecz Bo-

¿ym wybraniem i powo³aniem. Jednocze-

œnie Pan Bóg, powo³uj¹c, stawia pewne

wymagania, które trzeba spe³niæ, przy-

nale¿¹c do wspólnoty, a które s¹ zwi¹za-

ne z kszta³towaniem charakteru.

Ka¿de dziecko powinno ¿yæ w stanie

³aski uœwiêcaj¹cej, braæ czynny udzia³ w

Eucharystii, pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê re-

ligijn¹, spieszyæ bliŸnim z pomoc¹ i byæ

aposto³em wœród otoczenia. Powinno te¿

staraæ siê osi¹gaæ doskona³oœæ poprzez

codzienne naœladowanie Chrystusa i

Maryi.

Ministrant to cz³onek ludu Bo¿ego, któ-

ry w czasie sprawowania liturgicznych

obrzêdów spe³nia pos³ugê pomocnicz¹ w

sposób okreœlony przepisami Koœcio³a.

Nazwa pochodzi od „ministrare” i ozna-

cza „s³u¿yæ”.

Ministrant przez s³u¿enie pokazuje, ¿e

uczestnictwo w liturgii to tak¿e wspó³-

dzia³anie i wspó³tworzenie jej, a ka¿de

nabo¿eñstwo liturgiczne sprawowane w

koœciele, jest nie tylko zadaniem kap³a-

na, lecz spraw¹ ca³ej parafii i wszystkich

wiernych. Pocz¹tki pos³ugi ministranc-

kiej mo¿na znaleŸæ we fragmencie: „Jest

tutaj jeden ch³opiec, który ma piêæ chle-

bów jêczmiennych i dwie ryby… Jezus

wzi¹³ chleby i odmówiwszy dziêkczynie-

nie, rozda³ siedz¹cym; podobnie uczyni³

i z rybami” (J 6, 9.11).

Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w

koœciele powszechnym zawdziêczamy

œw. Katarzynie Labouré. To w³aœnie jej

w 1835 roku Maryja oznajmi³a, ¿e chce,

aby powsta³a taka wspólnota, której bê-

dzie udziela³a wiele ³ask. Celem wspól-

noty jest upodobnienie siê do Maryi i Jej

naœladowanie. S³u¿ba przy o³tarzu to dla

m³odego cz³owieka odkrywanie niezwy-

k³ej tajemnicy. Jezus czeka na ka¿dego z

nas w Najœwiêtszym Sakramencie. S³u-

¿¹c przy Jego o³tarzu stajemy siê dla in-

nych wzorem. Jednak nale¿y pamiêtaæ,

¿e nale¿y czyniæ dobrze nie dlatego, by

nas ludzie widzieli i chwalili, tylko dla-

tego, ¿e pragniemy upodobniæ siê do

Pana Jezusa i Maryi i Ich naœladowaæ.

Wszystko co uczynimy dobrego przed

Bogiem jest œwiadectwem naszej wiary.

Mamy byæ œwiat³em dla drugich, jak tego

¿yczy³ sobie Pan Jezus.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do

w³¹czania siê do grupy Ministrantów

i Dzieci Maryi.      J.Z.
36

czymkolwiek czujê siê podobny do Ma-

teusza, to oznacza, i¿ Jezus przychodzi

tak¿e do mnie.

Jezu, który nie przyszed³eœ do sprawie-

dliwych, ale do grzeszników, skieruj

wzrok na mnie, uwik³anego w tak wiele

grzechów i s³aboœci. Dodaj mi si³y, abym

tak jak Mateusz wsta³ i wyszed³ z mojej

komory celnej. Joasia

Migawki z ¿ycia naszej parafii

06.09. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê

pierwsza powakacyjna modlitwa uwiel-

bienia. Adoruj¹c Jezusa ukrytego w Naj-

œwiêtszym Sakramencie zawierzaliœmy

wszystkie nowe inicjatywy Parafii. Jeœli

chcesz pog³êbiæ swoje relacje z Panem

Bogiem zapraszamy wraz z ks. Dawidem

w ka¿dy wtorek na czas odpoczynku przy

Jezusie.

07.09. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê

nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-

rych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

 Nasza parafia oferuje wiele nabo-

¿eñstw i wspólnot, korzystajmy z dobro-

dziejstw Koœcio³a. Jednak nie zapominaj-

my, ¿e Eucharystia jest Ÿród³em i szczy-

tem chrzeœcijañskiego ¿ycia oraz centrum

¿ycia osobistego, a tak¿e wspólnotowe-

go. Dlatego zadbajmy o to, aby przycho-

dz¹c na nabo¿eñstwa uczestniczyæ rów-

nie¿ w Eucharystii.

09.09. – O godz.19.00 w kaplicy Œw.

Józefa zosta³a odprawiona Msza œw. w

intencji solenizantów z miesiêcy waka-

cyjnych – lipca i sierpnia oraz z miesi¹-

ca wrzeœnia, nale¿¹cych do Duszpaster-

stwa Ma³¿eñstw. Ks. Krzysztof w homi-

lii zwróci³ uwagê, ¿e powo³aniem Chrze-

œcijan w œwiecie jest przemiana go na

lepsze, a jako ma³¿onkowie powinniœmy

wzajemnie poci¹gaæ siê ku niebu.

Po Eucharystii wraz z ks. Krzysztofem

Moczko spotkaliœmy siê na wspólnym

œwiêtowaniu. Na spotkaniu goœciliœmy

równie¿ ks. Proboszcza, który przedsta-

wi³ nam naszego nowego opiekuna oraz

przybli¿y³ kilka spraw organizacyjnych

na najbli¿szy czas.

Zapraszamy ma³¿onków ¿yj¹cych w

Sakramentalnym Zwi¹zku Ma³¿eñskim

na kolejne spotkanie, które odbêdzie siê

24 wrzeœnia o godz.19.00 w sali Œw. Jana

Paw³a II.

Drodzy Ma³¿onkowie spróbujcie prze-

³amaæ swoje obawy i niepokoje –

przyjdŸcie, aby poznaæ wspania³e ma³-

¿eñstwa w ró¿nym wieku, z ró¿nym sta-

¿em ma³¿eñskim, z ró¿nymi zaintereso-

waniami i pasjami, pracuj¹cych w ró¿-

nych zawodach. Ma³¿eñstwa, które dziê-

ki spotkaniom wzmacniaj¹ swoje wiêzi

ma³¿eñskie, z innymi ma³¿eñstwami, ale

równie¿ z Panem Bogiem. Bycie w tej

wspólnocie przynosi wiele radoœci, dla-

tego warto do niej nale¿eæ.        Bo¿ena S.

 KANCELARIA  PARAFIALNA

  Poniedzia³ek 16.00 - 18.00

  Wtorek      7.30-10.00 i16.00 - 18.00

  Œroda -------------

  Czwartek 16.00 - 18.00

  Pi¹tek 16.00 - 18.00

POGRZEBY

Zg³oszenie i ustalenie pogrzebu o ka¿-

dej porze dnia.Pozosta³e formalnoœci

w godzinach urzêdowania kancelarii

parafialnej.

Wszystkie sprawy zwi¹zane z naszym

cmentarzem za³atwiamy w BIURZE

CMENTARZA, które jest czynne:  od

poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do

15.00. tel. 509 144 963

Na miejscu mamy te¿

ZAK£AD POGRZEBOWY „RE-

SURREXIT”, który jest czynny:

od poniedzia³ku do pi¹tku, od 8.00 do

16.00, w soboty od 8.00 do 13.00

Telefony ca³odobowe do „Resurrexit”:

32 350 90 13, 604 539 606, 519 546

085. Strona www: https://resurrexit.pl/



Spotkania z Ewangeli¹

œw. Jana

J 1, 35-39 „...dwaj uczniowie us³yszeli

jak mówi³ i poszli za Jezusem…”

Ci dwaj uczniowie mieli czas. Czas na

to, ¿eby staæ z Janem Chrzcicielem i z

nim poznawaæ Boga. Czas na to, ¿eby

iœæ za Tym, którego Jan im wskaza³ jako

Mesjasza, ¿eby spêdziæ z Nim popo³u-

dnie.
Co by by³o, gdyby ci dwaj uczniowie

nie mieli czasu? Mo¿e by nie stali z Ja-

nem i nie us³yszeli: „Oto Baranek Bo¿y”.

Albo by us³yszeli, ale zamiast iœæ za Je-

zusem poszliby do domu, do swoich

spraw i obowi¹zków. Albo poszliby za

Jezusem, zapytali Go gdzie mieszka i na

Jego zaproszenie odpowiedzieliby, ¿e

przyjd¹...jutro.

W relacjach z Bogiem nie ma jutra. Jest

tylko dziœ. Liczy siê to, co dzisiaj zro-

bisz, by siê z Nim spotkaæ. Na przyk³ad

teraz… On ma dla Ciebie czas, od razu,

jak najlepszy przyjaciel.

J 1, 40-42 „… jednym z dwóch… by³

Andrzej, brat Szymona Piotra…”

To Andrzej jako pierwszy przyprowa-

dzi³ Piotra do Jezusa. Kiedy us³ysza³

œwiadectwo o Jezusie, pobieg³ do swoje-

go brata, do osoby najbli¿szej jego ser-

cu, by og³osiæ prawdê o Mesjaszu.

To jest te¿ twoje zadanie. Gdy spotkasz

Jezusa i siê Nim zachwycisz, powiedz o

tym najbli¿szej ci osobie, by tak¿e ona

mog³a jeszcze lepiej Go poznaæ. Andrzej

przyprowadzi³ Piotra, który póŸniej sta-

nie siê „Ska³¹”, g³ow¹ Koœcio³a na zie-

mi. Ty tak¿e masz przyprowadzaæ do Je-

zusa osoby, które w przysz³oœci mog¹

staæ siê „Ska³¹”, które mo¿e bêd¹ robiæ

coœ wiêcej ni¿ ty. Bez ciebie to siê mo¿e

nigdy nie wydarzyæ.

J 1, 43-46 „...Jezus powiedzia³ do nie-

go: «PójdŸ za Mn¹!»…”

To najprostsza instrukcja ewangelizacji.

Najpierw Jezus wychodzi z inicjatyw¹:

postanawia iœæ do Galilei i spotkaæ Fili-

pa. Znajduje go i zaprasza. Tylko zapra-

sza. Jezus siê nie narzuca. Przychodzi aby

ciê spotkaæ, ale tobie zostawia decyzjê,

czy do Niego do³¹czysz.

Potem Filip spotyka Natanaela. Mówi

mu, ¿e znalaz³ zapowiadanego Mesjasza,

Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Natana-

el w to w¹tpi, jednak Filip nie zasypuje

go argumentami tylko zwyczajnie mówi:

chodŸ i zobacz.

To najpierw Jezus mnie spotyka, a ja

Go znajdujê jako mojego Zbawiciela.

Potem mówiê bratu, ¿e Go spotka³em i

powadzê go do Niego. W koñcu pozwa-

lam Jezusowi dzia³aæ. To wystarczy.

J 1, 47-51 „...odpowiedzia³ Mu Nata-

nael: «Rabbi, Ty jesteœ Synem Bo-

¿ym...»”

Natanael by³ pod  drzewem figowym.

Co tam robi³, nie wiadomo, musia³o to

byæ wa¿ne i bardzo osobiste, ¿e gdy Je-

zus mu o tym mówi, Natanael bez waha-

nia odpowiada: Jesteœ Synem Bo¿ym.

Wiedza o czymœ bardzo osobistym to

znak rozpoznawczy Boga. On zna serca.

Wie wszystko o Natanaelu, o nas. I kie-

dy chce ciê spotkaæ, kiedy chce ¿ebyœ Go

rozpozna³, daje ci znak. Mówi o tym, o

czym nikt inny nie wie i nie ma prawa

wiedzieæ.

Gdzie w twoim ¿yciu jest takie drzewo

figowe? Co takiego musi ci powiedzieæ

Jezus, ¿ebyœ bez wahania uwierzy³, ¿e On

naprawdê jest twoim Bogiem ?
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Œwiêty  Mateusz

-  Aposto³  i  Ewangelista

„ O d c h o d z ¹ c

stamt¹d Jezus uj-

rza³ cz³owieka

siedz¹cego w ko-

morze celnej,

imieniem Mate-

usz, i rzek³ do nie-

go: „PójdŸ za

Mn¹!” — On

wsta³ i poszed³ za

Nim.”  (Mt 9,9)

21 wrzeœnia obchodzimy œwiêto œw.

Mateusza, jednego z dwunastu Aposto-

³ów, autora pierwszej Ewangelii. W spi-

sie aposto³ów Mateusz wystêpuje

na siódmym b¹dŸ na ósmym miejscu.

Mateusz by³ Galilejczykiem, pochodzi³

z Nazaretu. O jego m³odzieñczym ¿yciu

nie wiemy nic. Wiadomo tylko, i¿ by³

Lewim, synem Alfeusza (Mk 2,14; £k

5,27). Po raz pierwszy spotykamy

go w Kafarnaum. Jezus zobaczy³

go w komorze celnej i powo³a³ na swo-

jego Aposto³a. Prawdopodobnie Chrystus

powo³uj¹c Lewiego nada³ mu imiê Ma-

teusz. Imiê to nie nale¿y do czêsto spo-

tykanych w Piœmie œwiêtym. Pochodzi z

hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po

polsku oznacza “dar Boga”.

Jego prac¹ by³o pobieranie ce³ i podat-

ków w Kafarnaum, jednym z wiêkszych

handlowych miasteczek nad jeziorem

Genezaret. Pobiera³ tam op³aty za prze-

jazdy przez jezioro i przewóz towarów.

Jako poborca podatków by³ osob¹ po-

dwójnie pogardzan¹: ze wzglêdu na œci¹-

ganie podatków na rzecz pogañskiego

okupanta oraz ze wzglêdu na nieuczciwe

korzyœci, jakie celnicy czerpali z zajmo-

wanego stanowiska. Za czasów Jezusa

celnicy uwa¿ani byli za wielkich grzesz-

ników.

Po mêce, œmierci, zmartwychwstaniu

i wniebowst¹pieniu Jezusa, Mateusz

trwa³ wraz z Aposto³ami, niewiastami,

Maryj¹ i braæmi na modlitwie (Dz 1,12-

14). Bra³ udzia³ w wyborze Macieja

na Aposto³a. Zosta³ tak¿e wraz z innymi

nape³niony Duchem Œwiêtym (Dz 2,1-

13). O dalszych losach Mateusza wiado-

mo niewiele. Przez jakiœ czas pozosta³ w

Palestynie. PóŸniej uda³ siê miêdzy po-

gan, prawdopodobnie do Etiopii. Swoje

¿ycie zakoñczy³ jako mêczennik przebi-

ty w³óczni¹, gdy odprawia³ Mszê œwiêt¹.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ jego œmierci

mia³a byæ odmowa nak³onienia córki kró-

lewskiej, aby porzuci³a ¿ycie w stanie

panieñskim.

Najcenniejsz¹ pami¹tk¹, jak¹ po sobie

zostawi³  Mateusz to jego Ewangelia. Na-

pisa³ j¹ pomiêdzy rokiem 50 a 60. Napi-

sa³ Ewangeliê, która jako jedyna ksiêga

Nowego Testamentu zosta³a napisana po

aramejsku, a nie w jêzyku greckim. Na-

pisa³ j¹ dla ¯ydów, aby poznali naukê

Chrystusa. Mateusz przekaza³ wiele

szczegó³ów z ¿ycia i nauki Jezusa, któ-

rych nie znajdziemy w innych Ewange-

liach. Ca³e ¿ycie publiczne i dzia³alnoœæ

nauczycielsk¹ Jezusa zamyka Mateusz w

piêciu wielkich mowach (Kazanie na

Górze: Mt 5-7; mowa misyjna: Mt 10,5-

42; przypowieœci: Mt 13,1-52; mowa do

uczniów: Mt 18 i mowa eschatologicz-

na: Mt 24-25), które s¹ przeplatane opo-

wiadaniami o czynach Jezusa.

Powo³anie celnika Mateusza by³o dla

mieszkañców Kafarnaum nie lada wyda-

rzeniem. Cz³owiek, który mia³ okreœlon¹

pozycjê spo³eczn¹ ze wzglêdu na zajmo-

wane stanowisko i pieni¹dze, nagle po-

rzuci³ swoj¹ pracê i poszed³ bez wahania

za Jezusem. Mo¿e warto postawiæ sobie

pytanie: Czy by³bym w stanie, tak jak

Mateusz, na s³owa Jezusa po prostu wstaæ

i raz na zawsze odrzuciæ od siebie grzech,

który mnie drêczy i zniewala? Jezus przy-

szed³ na ziemiê, aby zmieniaæ ¿ycie ta-

kich ludzi jak Mateusz. Jeœli wiêc w


