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

8 stycznia 2023

CZYM JEST CHRZEST?
Chrzest jest

pierwszym  sa-
k ramentem,
który przyjmu-
je ka¿dy
chrzeœcijanin.
W niektórych
t r a d y c j a c h
dzieje siê to
dopiero, gdy

mo¿emy œwiadomie go przyj¹æ, w innych
natomiast poddawane s¹ mu nowonaro-
dzone dzieci, w których imieniu wystê-
puj¹ ich rodzice. Niezale¿nie od czasu
przyjêcia jest on momentem, w którym
jesteœmy w pe³ni w³¹czeni do wspólnoty
Koœcio³a. To wa¿ny moment przepe³nio-
ny symbolik¹.

Ceremoniê otwiera znak krzy¿a uczy-
niony na czole dziecka przez kap³ana,
a nastêpnie rodziców i chrzestnych.
To symbol który „wyciska pieczêæ Chry-
stusa na tym, który ma do Niego nale¿eæ,
i oznacza ³askê odkupienia, jak¹ Chry-
stus naby³ dla nas przez swój Krzy¿”
(KKK, 1235).

Nastêpnie trzykrotne polanie przez ka-
p³ana wod¹ chrzcieln¹ g³ówki dziecka
symbolizuje obmycie z grzechu pierwo-
rodnego i wszelkich innych grzechów.
Namaszczenie olejem krzy¿ma oznacza
dar Ducha Œwiêtego, jest tak¿e zna-
kiem w³¹czenia do wspólnoty . Nato-
miast na³o¿enie bia³ej szatki to znak czy-
stoœci i niewinnoœci. Podczas obrzêdu
odpalana jest tak¿e od Pascha³u œwieca
chrzcielna, która symbolizuje przekaza-
nie dziecku œwiat³a wiary. W tym dniu

ochrzczony przyjmuje tak¿e swoje imiê,
a wraz z nim opiek¹ patrona. Warto za-
stanowiæ siê nad wyborem, niech nie bê-
dzie ono tylko skutkiem mody czy upodo-
bañ, lecz œwiadom¹ decyzj¹. Niestety
doœæ rzadko wspominamy pami¹tkê tego,
jak¿e wa¿nego wydarzenia. Spróbujmy
siêgn¹æ do starych dokumentów, znajdŸ-
my datê naszego chrztu i celebrujmy ko-
lejne rocznice przynale¿noœci do Koœcio-
³a. SP

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.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do KOÑCA 2023 r.  Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon.

  7.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!

  8.Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolêd i Pastora³ek w wykonaniu Zespo³u
Kameralnego "Santarello" w niedzielê, 15 stycznia 2023 r. o godz. 17.30.

  9.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.

10.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe na potrzeby naszego
koœcio³a - na  prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej, nowy ekran
z wyœwietlaczem pieœni w koœciele oraz kaplicê Zmartwychwstania w koœcie-
le górnym. W przysz³¹ niedzielê (15.01.) kolekta na potrzeby Archidiecezji.

11. Wychodz¹c naprzeciw g³osom parafian, pragniemy zaprosiæ na Msze Œwiête
kolêdowe, które zostan¹ odprawione 12.01 (czwartek), 13.01 (pi¹tek) i 14.01
(sobota)  o godz. 18.00. Wszystkich, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mogli przy-
j¹æ kolêdy zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii i Nabo¿eñstwie kolêdo-
wym podczas którego udzielimy indywidualnego b³ogos³awieñstwa zebranym
rodzinom oraz wrêczymy pami¹tki kolêdowe. Udostêpnimy równie¿ mo¿liwoœæ
uzupe³nienia kartotek parafialnych poprzez z³o¿enie danych na specjalnych kart-
kach.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (09 - 15 STYCZEÑ 2023)

PONIEDZIA£EK (09.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za + Miros³awa Suszka i ++ z rodziny
2/za ++ z rodzin: Mazgajów, Jordanków, Ogrodzkich, Kowalskich, Jaroniów,

Kocotów, Brodzików, z proœb¹ o radoœæ nieba
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a i ojca W³odzimierza w kol. r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron,

z proœb¹ o ³askê zbawienia
2/za + Agnieszkê Kajl (od siostry Teresy z rodzin¹)

WTOREK (10.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za + Ryszarda Noconia (od szwagierki Zdzis³awy z rodzin¹ z Wysocka Ma³ego)
2/za + Krystiana Matuszczyka (od rodziny Pachurów)

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ Jadwigê i Antoniego i ++ z pokrewieñstwa

2/za + Andrzeja Marchewkê (od mieszkañców bloku przy ul. Mieszka I 15)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (11.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za + Danutê Spitol (od Anny Chmiel z mê¿em)
2/za + Józefê Machnik

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ¿onê Mariê w kol. r. œm., ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/do Trójcy Przenajœwiêtszej za wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy w inten-
cji Marianny, Heleny i Jerzego, ich pokrewieñstwa, z podziêkowaniem za otrzyma-
ne ³aski z proœb¹ o ³askê zdrowia i b³og. Bo¿e na dalsze lata ¿ycia

CZWARTEK (12.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Mariê i Aleksandra, ++ rodzeñstwo i pozosta³ych krewnych
2/za + matkê Stefaniê we wspomnienie urodzin, + ojca Stanis³awa w 24 r. œm., ++ ich

rodziców, rodzeñstwo, krewnych i dusze w czyœæcu cierpi¹ce, z proœb¹ o dar nieba
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców naszej parafii

2/za + mê¿a Lucjana Harasim w 3 r. œm. i ++ rodziców z obu stron

PI¥TEK (13.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za ++ Mariê, Ernesta, Ma³gorzatê, Jana, Zofiê, Józefa Szlencka, Katarzynê
Werner, Zdzis³awa Kubackiego, ++ z pokrewieñstwa Laska, Rewakowicz,
Czopkiewicz, Chmielewski i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec

18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców naszej parafii
2/w intencji m³odzie¿y
3/za + mê¿a Waldemara Sobotê oraz ++ rodziców: Mariê i Józefa Marzec

SOBOTA (14.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + ¿onê Danutê Stój we wspom. urodzin, ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron

2/za + szwagierkê Joannê Gros w 11 r. œm., + mê¿a Andrzeja, ++ teœciów:
Apoloniê i Piotra Gros oraz ++ ciocie: Gertrudê i Annê Janas

3/intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców naszej parafii

NIEDZIELA (15.01.2023 r.) - II NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - w intencji Paw³a w kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski z proœb¹
o dalsze i ³askê nawrócenia

  9.30 - w intencji Tadeusza i Bogumi³y w 40 r. œl., 60 r. ur. Bogumi³y i 12 r. ur.
wnuka Bartosza,  z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski, z proœb¹
o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ca³ej rodziny (Te Deum)

11.00 - za + mamê Krystynê we wspomnienie urodzin
12.30 - w intencji Ryszarda z ok. 65 r. ur. oraz w intencji Anny z ok. kol. r. ur.,

z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i dary
Ducha œw. dla solenizantów i dzieci z rodzinami

17.00 - za ++ prababciê Helenê, ciociê Barbarê oraz ++ rodziców: Helenê i Józefa
20.00 - w intencji matki Marii z ok. kol. r. ur., z proœb¹ o b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (8 stycznia 2023)

  1.Dziœ obchodzimy œwiêto Chrztu Pañskiego. Od poniedzia³ku rozpoczyna siê
Okres Zwyk³y roku liturgicznego. W tym czasie wspominamy misterium Chry-
stusa w ca³ej jego pe³ni.

  2.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.

  3.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  4.W œrodê (11.01) o godz. 18.45 odbêdie siê spotkanie Krêgu Biblijnego.

  5.W styczniu nie bêdzie obchodu chorych przez kap³anów.
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Znaczenie Chrztu Pañskiego dla Jezusa i Koœcio³a
W niedzielê Chrztu Pañskiego wspomi-

namy wa¿ny i uroczysty moment — sam
Bóg Ojciec wraz z Duchem Œwiêtym
objawi³ Boskoœæ Jezusa. Od uroczyste-
go aktu chrztu rozpoczyna siê misja na-
uczycielska Chrystusa.

Po co Chrystus siê ochrzci³?
Chrzest u ̄ ydów by³ symbolem oczysz-

czenia z grzechów. Jezus by³ bez grze-
chu, a jednak przyszed³ nad Jordan, by
siê ochrzciæ, mimo ¿e nie potrzebowa³
oczyszczenia.

Jezus Chrystus przyszed³ na œwiat,
¿eby nas zbawiæ. Gdy sta³ siê cz³owie-
kiem, podda³ siê prawom, które rz¹dz¹
¿yciem ludzkim. Przyjmuj¹c chrzest od
œw. Jana, Jezus solidaryzuje siê z grzesz-
nikami, nie gardzi ich towarzystwem.
Bierze na siebie nasze winy. Ten gest Je-
zusa jest nadziej¹ i otuch¹ dla nas wszyst-
kich, uwik³anych w ró¿ne s³aboœci, na-
³ogi i uzale¿nienia.

Chrzest œw. Jana Chrzciciela nie by³
chrztem sakramentalnym, który g³adzi
grzech pierworodny oraz pozosta³e grze-
chy i obdarza ³ask¹ zbawienia. Chrzest
sakramentalny ustanowi³ dopiero Pan
Jezus po swoim zmartwychwstaniu (Mk
16, 16; Mt 28, 19).

Nasz chrzest.
My tak¿e, przez Chrzest „z wody i Du-

cha” (J 3,5) stajemy siê umi³owanymi
dzieæmi Boga. Otrzymujemy nowe ¿ycie,
¿ycie nadprzyrodzone.

Chrzest to równie¿ zobowi¹zanie.
Byæ chrzeœcijaninem oznacza myœleæ i

dzia³aæ jak Jezus, ¿yæ zgodne z duchem
Ewangelii.  Zobowi¹zuje nas do walki z
nieuporz¹dkowanymi uczuciami, pych¹,
mi³oœci¹ w³asn¹ i ka¿d¹ inn¹ z³¹ sk³on-
noœci¹ oraz sk³ania do rozwijania cnót w
drodze do œwiêtoœci.

Chrzest to jest wielki dar. Nie zawsze
o tym pamiêtamy. Znam osoby, które do-
ceniaj¹ ten Dar i œwiêtuj¹ pami¹tkê swe-
go Chrztu podobnie jak urodziny czy

imieniny.
Œw. Leon Wielki (zm. 461) w jednym z

kazañ naucza³: „Chrzeœcijaninie! Poznaj
swoj¹ godnoœæ. Sta³eœ siê uczestnikiem
Boskiej natury, porzuæ wiêc niegodne
obyczaje przesz³ego ¿ycia i ju¿ do nich
nie wracaj. Pomnij, do jakiej nale¿ysz
G³owy i jakiego Cia³a jesteœ cz³onkiem.
Pamiêtaj, ¿e zosta³eœ wyrwany z mocy
ciemnoœci i przeniesiony do œwiat³a i
Królestwa Bo¿ego” (por. KKK 1691).

Niedziela Chrztu Pañskiego nak³ania
nas do ponownego przemyœlenia faktu
naszego chrztu i wszystkich z niego wy-
p³ywaj¹cych konsekwencji i zobowi¹zañ.
A ponadto zaprasza nas do aposto³owa-
nia w naszych rodzinach, œrodowiskach,
wspólnotach. Do pokazania, ¿e jesteœmy
chrzeœcijanami, do œwiadczenia o warto-
œciach ¿ycia z Chrystusem poprzez s³o-
wo oraz przez œwiadectwo ¿ycia i posta-
wê autentycznej mi³oœci.    D.M.

Chrzest dziecka

Chrzest jest bram¹, która wprowadza
cz³owieka do wspólnoty Koœcio³a oraz
otwiera mo¿liwoœæ przyjêcia kolejnych sa-
kramentów. Chrystus zleci³ swoim
uczniom oby id¹c w œwiat udzielali chrztu
"W imiê Ojca i Syna i Ducha œw." Woda
chrzcielna obmywa z grzechu pierworod-
nego pozwala, by cz³owiek wzrasta³ w ³asce
u Boga i ludzi rozwijaj¹c w sobie dar wia-
ry, nadziei i mi³oœci.

1. Do wspólnoty Koœcio³a mo¿e byæ
w³¹czone dziecko, którego rodzice prosz¹
o chrzest i zapewniaj¹, ¿e bêd¹ je wycho-
wywaæ w wierze katolickiej. Nie wolno
udzieliæ chrztu dziecku, co, do którego wia-
domo, ¿e nie bêdzie mia³o mo¿liwoœci wy-
chowywania siê w atmosferze religijnej.
(por. Kodeks Prawa Kanonicznego Kan.
868, par 1, pkt 2). Rodzice ¿yj¹cy w wol-
nym zwi¹zku, a niemaj¹cy jakichkolwiek
przeszkód by zawrzeæ sakramentalny zwi¹-
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

zek ma³¿eñski bêd¹ proszeni o od³o¿enie
chrztu dziecka do momentu zawarcia takie-
go zwi¹zku. Wynika to z samej istoty sa-
kramentu chrztu i przyrzeczeñ, jakie sk³a-
daj¹ rodzice w trakcie liturgii sakramentu.

2. Przygotowanie rodziców do chrztu
ich dziecka.

a. Rodzice wype³niaj¹ formularz chrzciel-
ny. NajpóŸniej „tydzieñ przed chrztem”
wype³niony formularz nale¿y dostarczyæ do
kancelarii parafialnej.

b. W razie, gdy rodzice nie mieszkaj¹ na
terenie naszej parafii dostarczaj¹ pozwole-
nie proboszcza parafii, do której przynale¿¹
rodzice dziecka.

c. Oboje rodzice uczestnicz¹ w naukach
przed chrztem. Termin nauki podawany jest
w momencie zg³aszania dziecka do chrztu.
(KPK kan. 851, pkt 2)

d. Przygotowuj¹ œwiece chrzcieln¹ i bia³¹
szatê chrzcieln¹ dla dziecka.

e. Rodzice przystêpuj¹ do sakramentu
pokuty i pojednania wczeœniej a nie w dniu
chrztu (do tego sakramentu nie mog¹ przy-
stêpowaæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku cywil-
nym, b¹dŸ te¿ w wolnym zwi¹zku!)

f. W kancelarii parafialnej sk³adaj¹ dobro-
woln¹ ofiarê.

g. W razie braku dostarczenia dokumen-
tów, b¹dŸ te¿ braku obecnoœci obojga ro-
dziców na nauce chrzcielnej - chrzest zo-
stanie od³o¿ony.

3. Przygotowanie rodziców chrzest-
nych do sakramentu chrztu.

a. Chrzestnym mo¿e byæ osoba daj¹ca
swoim ¿yciem przyk³ad wiary chrzeœci-
jañskiej. Przyjê³a sakrament bierzmowa-
nia. (KPK kan. 874, pkt 3)

b. Nie mo¿e byæ chrzestnym osoba ¿yj¹-
ca w zwi¹zku cywilnym lub w wolnym
zwi¹zku!

c. Dostarczaj¹ „tydzieñ przed chrztem”
stosowne zaœwiadczenia o mo¿liwoœci pia-
stowania godnoœci  chrzestnego z parafii,
do której nale¿¹.

d. Uczestnicz¹ w naukach przed chrztem.
Je¿eli nie mog¹ uczestniczyæ w naszej pa-
rafii, uczestnicz¹ w takich naukach w swo-
jej parafii i dostarczaj¹ stosowne zaœwiad-

czenie najpóŸniej „tydzieñ przed
chrztem”.

e. Rodzice chrzestni przystêpuj¹ do sakra-
mentu pokuty i pojednania wczeœniej a nie
w dniu chrztu (do tego sakramentu nie mog¹
przystêpowaæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku cy-
wilnym, b¹dŸ te¿ w wolnym zwi¹zku!)

f. W razie braku dostarczenie dokumen-
tów, b¹dŸ te¿ braku obecnoœci na nauce
chrzcielnej, rodzice dziecka, które ma przy-
j¹æ Sakrament Chrztu œw. zostan¹ popro-
szeni o wybór innego rodzica chrzestnego.

27.12. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Rozwa¿aliœmy
fragment Ewangelii J 20, 2-8 (z dnia), a
nastêpnie w modlitwie spontanicznej za-
wierzaliœmy wszystkie sprawy koñcz¹ce-
go siê roku. Modlitwa zakoñczy³a siê
Apelem Maryjnym.

28.12. – O godz.9.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich dzie-
ci naszej parafii. Po Eucharystii zosta³o
udzielone dzieciom specjalne b³ogos³a-
wieñstwo.

31.12. – O godz.16.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. po³¹czona z nabo¿eñ-
stwem ekspiacyjnym i dziêkczynnym
oraz z duszpasterskim sprawozdaniem z
na zakoñczenie starego roku.     Bo¿ena S.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana
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J 5, 17-30 „...szukam nie w³asnej
woli, lecz woli Tego, który mnie po-
s³a³…”

W tych s³owach jest wszystko.
Jezus otwarcie i bez przypowieœci

mówi ¯ydom przeœladuj¹cym Go na
uzdrowienie w szabat, kim jest, sk¹d
przychodzi i dlaczego robi to, co robi.
Jasno mówi co my mamy robiæ, ¿eby
dost¹piæ zbawienia! I chyba z tym w³a-
œnie czasem mamy problem. To bardzo
jasne wskazówki, niemal oczywiste. Co-
dziennoœæ pokazuje, ¿e tak naprawdê
w³aœnie to, co oczywiste, sprawia nam
najwiêcej trudnoœci. Ale wszystko mo-
¿emy Jego moc¹.

J 6, 60-69 „...Panie, do kogó¿ pójdzie-
my? Ty masz s³owa ¿ycia wieczne-
go…”

Jezus mia³ takich uczniów, którzy uwa-
¿ali, ¿e mówi zbyt trudne rzeczy. ̄ e tego,
o czym mówi, nie da siê wykonaæ. Mia³
takich uczniów, którzy szemrali, którzy
siê gorszyli. Nie wierzyli Mu. Wycofali
siê i ju¿ z Nim nie chodzili.

Im siê po prostu wydawa³o, i¿ lepiej
wiedz¹, jaki powinien byæ Mesjasz. Co
powinien mówiæ, a czego nie. No bo co
to za Mesjasz, który ludzi gorszy? Który
mówi jakieœ dziwne rzeczy – ¿e Jego
Cia³o mo¿na zjeœæ, a Krew wypiæ? Do
tej pory Bóg nic takiego przecie¿ nie
mówi³.

W jednej rzeczy mo¿emy tych uczniów,
którzy od Jezusa odeszli naœladowaæ: oni
brali s³owa Jezusa na serio. Nie mówili:
„Ale¿ sk¹d, to tylko przenoœnia, tu nie
chodzi o prawdziwe Cia³o i prawdziw¹
Krew, tylko o symbolizuj¹ce je chleb i
wino”. Nie mówili: „To siê da ³atwo wy-
jaœniæ i bez k³opotu przyj¹æ”. Oni przyj-
mowali, ¿e to jest prawda. I tego mo¿emy
siê od nich uczyæ: braæ s³owa Jezusa po-
wa¿nie.

W jednym tylko nie mo¿emy tych
uczniów naœladowaæ. W ich braku wiary.

J 6, 28-33 „...Ojciec mój daje wam
prawdziwy chleb z nieba…”

My, ludzie, czêsto zatrzymujemy siê „na
poziomie brzucha”. Nasz Bóg przyjmuje
to z du¿¹ wyrozumia³oœci¹. Przecie¿ to On
nas karmi. ̄ aden cz³owiek nie odszed³ od
Niego g³odny, nienajedzony do syta.

Zaspokajaj¹c nasz cielesny g³ód, Jezus
mówi o innym g³odzie i chlebie. On wie,
ze pe³en brzuch nie wystarczy do zbawie-
nia. Liczy siê bardziej g³ód duchowy –
bêd¹cy pragnieniem serca, a nie ¿o³¹dka.

On sam jest chlebem ¿ycia. ¯ycia, które
na ziemi dopiero siê zaczyna, a które
swoj¹ pe³niê osi¹gnie w niebie. Tam gdzie
wszystkie Jego i nasze pragnienia zostan¹
spe³nione. Tylko trzeba Mu wierzyæ, a
wtedy chleba nigdy nie zabraknie.

J 8, 12-20 „…«Ja jestem œwiat³oœci¹
œwiata»…

Jezus mówi; „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwia-
ta… jest ze Mn¹ Ten, który Mnie po-
s³a³…” A faryzeusze na to: „Twoje œwia-
dectwo nie jest prawdziwe… Gdzie¿ jest
Twój Ojciec?”. A przecie¿ nie od œwiad-
czenia s³owami Jezus zacz¹³ swoj¹ misjê
– najpierw czyni³ „wielkie znaki”.

Gdyby Jezus tylko mówi³, mo¿na by
przyj¹æ rozumowanie faryzeuszy – ¿e nie
nale¿y dawaæ Mu wiary, bo nie przedsta-
wi³ dowodów, i ¿e ich zadaniem jest nie
dopuœciæ do bluŸnierstwa. I jeszcze… ¿e
œwiadectwo t³umów jest bezwartoœciowe.
Ale przecie¿ On czyni znaki, których oni

nie chc¹ przyj¹æ. Odrzucaj¹ Go, bo jest
dla nich niewygodny. I choæ Jezus wyda-
je siê wobec nich bezradny, to przecie¿
jest odwrotnie. To w³aœnie On nad wszyst-
kim panuje: nie pojmali Go, bo nie nade-
sz³a jeszcze Jego godzina. W chwilach
zw¹tpienia, klêski, gdy jesteœmy nies³usz-
nie oskar¿ani albo gdy „to my mamy ra-
cjê”, pamiêtajmy: to Jezus jest Panem.

J 8, 21-30 „…« Wy jesteœcie z tego
œwiata, Ja nie jestem z tego œwiata»…”

Czy wierzê Jezusowi, gdy mówi coœ, z
czym siê nie zgadzam, co mi siê nie po-
doba i czego w ogóle nie chcia³bym us³y-
szeæ? Gdy mówi na przyk³ad, ¿e mi cze-
goœ nie wolno. Albo, ¿e mi wolno, ale nie
teraz i nie tak, jak ja sam sobie zaplano-
wa³em. Albo gdy mówi, ¿e On jest inny
ni¿ ja. ¯e w mojej sprawie mia³by wiele
do powiedzenia. I wiele do os¹dzenia. I
bêdzie mia³ racjê. Bo najwa¿niejsza i naj-
lepsza w moim ¿yciu – tak samo jak w
Jego ¿yciu – jest wola Ojca.

„Kiedy to mówi³, wielu uwierzy³o w
Niego” A ja?


