
 

  

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisn ł się do Niego, aby słuchać słowa Bo ego, a On stał nad jeziorem 
żenezaret - zobaczył dwie łodzie, stoj ce przy brzeguś rybacy za  wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy 
do jednej łodzi, która nale ała do Szymona, poprosił go, eby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z 
łodzi nauczał tłumy. żdy przestał mówić, rzekł do SzymonaŚ Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połówĄ 
A Szymon odpowiedziałŚ Mistrzu, cał  noc pracowali my i nice my nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, e sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, eby im przyszli z pomoc . Ci podpłynęliś i napełnili obie 
łodzie, tak e się prawie zanurzały. Widz c to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekłŚ Odejd  
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 
wprawił połów ryb, jakiego dokonaliś jak równie  Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do SzymonaŚ Nie bój się, odt d ludzi będziesz łowił. I 
przyci gn wszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.  Łk 5, 1-11 

wiadomo ć grzechu, w spotkaniu ze więtym Bogiem, 
wydawała nań wyrok mierci. St d jego okrzyk 
przera eniaŚ „Biada miĄ Jestem zgubionyĄ”. Dopiero po 
oczyszczeniu mógł spokojnie stać przed Bogiem. 
Oczyszczenie warg jest koniecznym warunkiem dobrej 
modlitwy. Tak niewielu ludzi to rozumie, dlatego niewielu 
się prawdziwie modli. Wargi nieczyste mog  jedynie 
szeptać słowa błagania o miłosierdzieŚ „Bo e, b d  
miło ciw mnie grzesznemu”. adna inna modlitwa przez 
nie nie przejdzie. 
Oczyszczenie warg jest równie  koniecznym warunkiem 
twórczej rozmowy z lud mi. Słowo jest narzędziem 
ubogacania lub niszczenia ludzkiego serca. Je li 
przekazuję słowo prawdy, sprawiedliwo ci, yczliwej 
miło ci, serce słuchacza ro nie, rozwija się. Je li 
przekazuję słowo kłamstwa, zatrute jadem zazdro ci lub 
nienawi ci, serce mego słuchacza zostanie zranione, 

Prorok Izajasz głęboko prze ył moment swego 
powołania. W wi tyni stan ł przed majestatem więtego 
Boga. Oczami serca zobaczył chwałę, jak  oddawały Mu 
istoty duchowe. Ze zdumieniem obserwował, jak jedna 
z nich ujęła w kleszcze roz arzony węgiel i dotknęła nim 
jego warg mówi cŚ „Twoja wina jest zmazana, zgładzony 
twój grzech”. 
Oto symboliczne przygotowanie człowieka do podjęcia 
trudnej misji ratowania narodu z jego upadku moralno-

religijnego. Izajasz wiedział, e jest „mę em 
o nieczystych wargach i mieszka w ród ludu 
o nieczystych wargach”. Rozumiał potrzebę chwili. 
Izraelitom potrzebny był człowiek, który przemówi 
czystymi wargami, człowiek prawdy. 
Pan Bóg oczyszcza wargi i serce Izajasza. Czyni go 
swoim prorokiem. Odt d Izajasz będzie mógł spokojnie 
rozmawiać z Bogiem i lud mi. Towarzysz ca mu 
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a nawet zamordowane. 
yjemy w wiecie, który nie szanuje słowa, yjemy po ród 

ludzi o nieczystych wargach. Ta nieczysto ć ma dwa wymiary. 
Jeden to brak kultury słowa. Wulgarny język słychać prawie 
wszędzie. Wielu posługuje się nim, nawet nie wiedz c o tym, 
niektórzy czyni  to w formie popisywania się obrzydliwo ci  
swego słownika, raduj c się, gdy to robi wra enie na 
słuchaczach. Swoistego rodzaju ekshibicjonizm, zboczenie 
polegaj ce na odsłanianiu swego zniszczonego wnętrza przed 
innymi. Troska o oczyszczenie warg przez dotknięcie ich 
płomieniem kultury winna być dziełem całej zdrowej czę ci 
społeczeństwa, która odczuwa zagro enie ze strony wysokiej 
fali prymitywnej formy zła, przekleństw i wulgaryzmów, 
zalewaj cej nasz naród. 
Drugi wymiar nieczysto ci naszych warg jest głębszy i mo e 
być pięknie zapakowany w kulturalne słowa. To wszystkie 
formy zniekształcania prawdy, ucieczki od prawdy. To 

jednostronne akcentowanie pewnych elementów ycia 
z pominięciem innych. Serce bije rytmem szczę cia jedynie 
w atmosferze prawdy. żdy jej zabraknie, rozpoczyna się jego 
dramat. 
Tak trudno dzi  znale ć człowieka, któremu mo na zaufać. Tak 
łatwo prze yć zawód, a nawet zdradę. Słowo ludzi 
wypowiedziane nawet uroczy cie, pod przysięg  zostaje 
odrzucone jak papierek po cukierku, gdy tylko smak cukierka 
rozpłynie się w ustach. Mał onkowie przysięgaj  i łami  
przysięgi. Kapłani, siostry zakonne lubuj  i łami  luby. Ludzie 
o nieczystych wargach. A ilu ich jest na stanowiskach 
państwowych. Ile obietnic, programów, które okazuj  się 
złud ? 

O ile mo emy się sami uporać z plag  niekulturalnego słowa, 
o tyle nie potrafimy oczy cić serc zdradzaj cych prawdę. 
Wypada upa ć na kolana i błagać Boga, by sam zechciał 
przysłać swego serafina z arz cym węglem i oczy cił nasze 

Eucharystyczny  savoir-vivre katolika-Polaka 
 

Ks. Aleksander Radecki CD... Daj sobie szansę - wypocznij! 

 Odpoczynek i więtowanie s  nam potrzebne 
jak chleb, woda i powietrze. Dlatego te  narzekamy 
powszechnie na brak czasu na własne więtowanie i 
wypoczywanie, a następnie... marnujemy większo ć 
podarowanych nam w tej dziedzinie mo liwo ci, 
nierzadko działaj c po prostu przeciw sobie. Czy to 
swoiste błędne koło musi się dalej toczyć? 

 Czas wolny, czas odpoczynku i więtowania jest 
niezbędny wszystkim - od tych małych przerw 
dydaktycznych do du ych wakacji, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, dla dzieci. Mo emy dzi  dziękować Panu 
Bogu, e s  to dla nas rzeczy oczywiste i nikt z nas 
inaczej sobie tego wszystkiego nie wyobra a. 
Po co zatem jest nam dany i zadany czas wolny? 

* By yć jak człowiek i jak dziecko Bo e, bo (na 
szczę cieĄ) nie jeste my maszynami i niewolnikami, a 
naszym szczytem mo liwo ci oraz pragnień nie powinna 
być wył cznie Ziemia i to, co j  napełnia. 
* By nie zgubić sensu ycia. 
* By ubogacić swe ycie innymi (nowymi) warto ciami. 
* Aby stawać się człowiekiem m drzejszym, lepszym, 
mocniejszym. 
* Aby lepiej słyszeć, patrzyć, mówić. 
* Aby odnale ć piękno wiata i nim się zachwycić. 
* Aby lepiej poznać Stwórcę, bli nich i... siebie. 
„Poka  mi, jak wypoczywasz, a powiem ci, kim 
jeste !”. 
 Parafraza tego znanego powiedzenia wydaje się 
słuszna, gdy Ś 
* wypoczynek ukazuje z jednej strony nasz  miło ć do 
bli nich, z drugiej - egoizm i egocentryzmś 
* sposób wypoczywania du o mówi o naszym zmy le 
organizacji lub bałaganiarstwie i lenistwieś 
* czas wypoczynku pokazuje rozległo ć naszych 
mo liwo ci psychicznych i fizycznychś 
* czas wolny otwiera ludzk  wra liwo ć na piękno, dobro 
i prawdęś 
* czas wypoczynku ukazuje sztukę panowania nad sob ś 

* styl wykorzystywania wolnego czasu wiadczy o 
autentyczno ci wiaryś 
* wypoczynek ujawnia altruizm lub jego brakś 
* urlop, więtowanie, czas wolny demaskuj  nasz  
umiejętno ć dokonywania wyborów na podstawie 
przyjętej hierarchii warto ci. 
 Czas wolny to tak e czas budowania wspólnoty, 
zawi zywania przyja ni. Mo emy być raczej spokojni o 
los ludzi, którzy w dobranej paczce potrafi  wyruszyć np. 
w góry, pod agle czy rowerem w Polskę na parę dni. 
Zyskuj  oni co , czego nie ma w adnym innym miejscu 
i sytuacji. Czas wolny to równie  czas ewangelizowania 
wiata. W czasie wypoczynku wiadectwo mojego ycia 

mo e zaowocować czyim  nawróceniem. 
 Wysoko w Tatrach spotkaliśmy na szlaku 
starszą siostrę zakonną, która idąc w habicie, mimo 
upału niosła w reklamówkach... naczynia z wodą, 
aby zanieść ją do... wazonów z kwiatami pod 
figurami i krzyżami na górskich ścieżkach! Nikt jej za 
to nie płacił! To był jej urlop - „wypoczynek z 
Bogiem”! 
Czy jest jaka  recepta na udan  niedzielę, wakacje, 
urlop, czas wolny? Nam się wydaje, e wszystko zale y 
od pogody. Tymczasem nie - przypomnijmy to sobie 
samiĄ Rzecz le y w dokładnym zaplanowaniu tego czasu 
- zaczynaj c od porz dku przyjętego na ka dy dzień, na 
dany tydzień czy miesi c. Przecie  największym 
zagro eniem dla wypoczywaj cych jest nudaĄ To ona 
podpowiada pó niej alkohol, niebezpieczne dla ycia, 
zdrowia i moralno ci pomysły, niweczy rado ć ycia. A 
gdy jeszcze wspomnimy słowo Bo eŚ yjemy i umieramy 
dla Pana (por. Rz 14,7-8) orazŚ Czy jecie, czy pijecie, 
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) - sprawa jest jasnaĄ 
 Warto zrobić wszystko, by czas wolny nie 
oznaczał zwolnienia się z norm moralnych i nie 
pozwalał nam „ yć tak, jak gdyby Bóg nie istniał”. Je li 
On, Stwórca, będzie na pierwszym miejscu tak e w tym 
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Po egnali my zmarłychŚ 
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ąWieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
wiatło ć wiekuista  niechaj im wieci, na wieki 
wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju 

wiecznym. Amen.ą 

czasie, wszystko znajdzie swoje miejsce i wtedy 
powrócimy wypoczęci i szczę liwi do domów i swoich 
zajęć - nawet w ka dy poniedziałek. 
MementoŚ 
* Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią bardzo 
mało (żeorg Christoph Lichtenberg). 
* Zły to znak, je eli człowiek nie chce czy nie mo e 
więtować. Znaczy to, e przytłoczyły go albo 

obowiązki, albo kłopoty, albo strach, albo poczucie 
winy i nie cieszy się ju  wolno cią (źrnst Lange). 
* ycie bez wiąt jest jak długa podró  bez 
odpoczynku w przydro nych gospodach (Demokryt). 

* żdzie z kultury znika wiąteczno ć, tam zagro one 
jest te  człowieczeństwo (Harvey Cox). 
* Nikt nie mo e ocenić mądro ci Bo ej zamkniętej w 
tym niedzielnym wypoczynku, który ucisza niepokój 
i zmusza do powierzenia się Bogu (kard. żabriel-
Marie żarrone). 
* Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu 
ludziom czasu. Ka demu daje czas na zrobienie 
tego, co chce, by zrobił (Michel Quoist). 
Krótko mówi cŚ wypoczynek to czas weryfikowania 
naszych cnót i wad, ujawniania naszej dojrzało ci, a 
tak e miło ci Boga, bli nich i... siebie samegoĄ 

 

WWEZWAĆEZWAĆ  KOGOKOGO  TRZEBATRZEBA    
 

Le y człowiek na chodniku. Podbiega do niego facet 
po kursie pierwszej pomocy i zaczyna go reanimować. 
Spomiędzy gapiów wychodzi kobieta i te  chce pomóc. 
– Proszę mi nie przeszkadzać. Realizuję drugi punkt 
udzielania pierwszej pomocyĄ – szorstko reaguje 
ratownik amator. – Dobrze, ale jak ju  pan dojdzie 
do punktu „wezwać lekarza”, to jestem.  
Pomy lałem o tej anegdocie, gdy zaprzyja niony ksi dz 
opowiadał mi o bezradno ci, jak  czasem czuł w czasie 
odwiedzin kolędowych. Bo bywaj  dramatyczne 
sytuacje, ludzie nie potrafi  się pogodzić z tragediami, 
nie chc  wybaczyć ludziom, a i Boga 
obci aj  win  za to, co się stało. 
Chciałby człowiek pomóc – a tu zero 
mo liwo ci. Mur, ciemno ć, zupełnie 
jakby się gadało z dzieckiem 
odciętym od internetu. 
 Od pewnego czasu coraz mocniej 
dociera do mnie, e ta chwila, 
w której człowiek (nie tylko ksi dz) 
nie wie, co zrobić – to jest wła ciwy 
moment, eby wreszcie zrobić co  
skutecznegoŚ wezwać Lekarza. 
Robi się to, na przykład, takŚ Czy mogę się za pani /
pana pomodlić? Je li ta osoba się zgodzi, modlimy się. 
Swoimi słowami albo wyuczon  formułk , byle szczerze. 
Jak komu pasuje, mo na mu poło yć rękę na ramieniu 
czy innej głowie. I co potem? Potem mo na ciasteczko 
zje ć czy herbatę dopić, je li dali – i do domu. Lekarz 
przyszedł, niech się martwi.   
Taka modlitwa zadziała, bo Bóg „wysłuchuje wszystkich 
pró b zgodnych z Jego wol ” (1 J 5,14), a uzdrowienie 
duszy jest zawsze zgodne z Jego wol . Uzdrowienie 
ciała niekoniecznie, ale to nie nasza sprawa wiedzieć, 
co Bóg chce z danym człowiekiem zrobić – mamy się 
modlić o niego całego, z dusz  i ciałem. Konkretnie, 
na miejscu, ryzykuj c, e się o mieszymy. To jednak 
ryzyko pozorne, bo, po pierwsze, naprawdę mieszni 
jeste my, gdy się nie modlimy, a po drugie, 
jest tu ogromnie wiele do zyskania.   
To przekonanie wzmocniło się we mnie, gdy niedawno 
odwiedzili my z przyjaciółmi ze wspólnoty chorych 
w du ym szpitalu. Oprócz krótkiego wiadectwa 

o działaniu Jezusa w naszym yciu i zaproszenia 
na Mszę w. w szpitalnej kaplicy, proponowali my 
modlitwę. W pierwszym pokoju, do którego weszła moja 
grupa (grup było więcej), le eli dwaj nieprzytomni 
panowie. Przy le cym koło okna siedziało kilka osób 
z rodziny, przy drugim ona. Ci pierwsi zareagowali 
niechęci . „On i tak by nie chciał” – powiedziała jedna 
z obecnych tam kobiet. ona drugiego mę czyzny 
wyraziła chęć, więc zaczęli my się za niego modlić. żdy 
skończyli my, koło mnie ju  stała tamta kobieta spod 
okna. „My jednak bardzo prosimy, podjęli my decyzję 

za niego” – powiedziała. Podeszli my 
więc i do tamtego pacjenta. W trakcie 
modlitwy on otwarł oczy i patrz c 
na krewnych, zacz ł mówićŚ „Mówcie 
zawsze prawdę… prawda was 
wyzwoli…”. Nie wiedziałem, 
o co chodzi, ale tamte osoby 
wygl dały na głęboko poruszone. 
 I co dalej? Poszli my. Przyszedł 
Lekarz. Najlepszy.  
My lę więc sobie, e my, 

chrze cijanie, nie stosujemy zasad pierwszej pomocy. 
żdy przychodzi do wezwania Jezusa, rozkładamy ręce. 
A wła nie wtedy trzeba je wznie ć. I zaczn  się cuda.  
    Żranciszek Kucharczak



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trze wo ć Narodu. Módlmy się, aby dotknięci nieszczę ciem 
nałogu alkoholowego z pomoc  Bo  i nasz  potrafili z niego wyj ć. 

2. Zachęcamy młodzie  męsk  z parafii  do uczestnictwa w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez nasze 
Sosnowieckie Seminarium Duchowne  od 26 do 28 lutego 2016 roku. Uczestnictwo w rekolekcjach ąnie jest to same z 
wst pieniem do seminariumą - podkre lamy to młodym ludziom, którzy czasami kieruj  się niezrozumiałym lękiem przed 
takimi rekolekcjami. Szczegóły mo na omówić w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.    

3. We wtorek 09 II 2016r zapraszamy na  spotkanie Kręgu Biblijnego do salki  Jana Pawła II na wikariacie, po Mszy w. 
wieczornej. 

4. W rodę Popielcow  10 lutego rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowi zuje nas, ludzi wierz cych, post cisły, co 
do ilo ci i co do jako ci. Msze więte w naszym ko ciele z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00ś 9.00 i 17.00 
W Cementowni Msza w. o godz. 15.00 

5. W czwartek  II 2016r Naj więtszej Maryi Panny z Lourdes - wiatowy Dzień Chorego. Msza w. dla chorych w naszym 
ko ciele z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 9.00 Serdecznie zapraszamy chorych, je eli sami nie 
mog  przyj ć, zapraszamy z opiekunami.   

6. W Pi tki w czasie Wielkiego Postu, prze ywamy nabo eństwo Drogi Krzy owej o godz. 16.00 i o godz. 19.00 dla 
młodzie y. A w Niedziele przed Msz  w. wieczorn , o godz. 16.15 nabo eństwo żorzkich ali. Z racji Roku Miłosierdzia 
w ramach kazania pasyjnego wsłuchamy się, we fragmenty Dzienniczka więtej Siostry Żaustyny. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabo eństwach, szczególnie młodzie  i dzieci.  

7. Skarbonka jałmu ny wielkopostnej Niebawem rozpocznie się okres PostuĄ Po raz kolejny rusza akcja skarbonki Jałmu ny 
WielkopostnejĄ W  tym roku pod hasłem ąSkarbonka Miłosierdziaą. W naszych parafiach w I Wielkiego Postu wierni 
wychodz c ze wi tyni będ  mogli nabywać składaj c symboliczn  ofiarę 2,5 zł, która zostanie przeznaczona na cele 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej zwi zane z leczeniem dzieci i osób starszych.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 07.02.2016-14.01.2016 

07  luty - Niedziela  

7.00 + Józef 12 r. m. i Anna Wrona      
9.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 15           
10.30 + Alfred Czerniszew - od córki Doroty z rodzin   
12.00 + Halina Szlachta - od chrze nicy źl biety z Łaz 
 z rodzin  i kuzynki Mirosławy z Łaz   
12.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary Ducha 
 w. i wszelkie łaski dla Wiesławy żrzegorczyn 
 w 50 r. ur. - od dzieci i od mę a 

17.00 + Aleksander, Janina i Wiesław Bubel 
 

08  luty - Poniedziałek           
7.00 + Halina Szlachta - od Zbigniewa Antoniaka z rodzin   
7.00 + źdmund Ku niak - od bratanicy Oli Ziemiańczuk 
 z rodzin  

17.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 16  
 

09  luty  - Wtorek                  
7.00 + Marek Wałek - od rodziców z siostr  Jolant      
7.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 17  
17.00 + Halina Blewa  - od syna Roberta z rodzin     
 

10  luty  - roda roda Popielcowa                
7.00 + Marek Wałek - od Janiny i Piotra Wałek  
9.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 18  
15.00 Cementownia 

17.00 Msza w. ZBIOROWA z Nowenn  do Matki Bo ej 
 Nieustaj cej Pomocy 

 

11  luty   -  Czwartek   Naj więtszej Maryi Panny z Lourdes 
wiatowy Dzień Chorego             

7.00 + Marek Wałek - od chrze niaka Karola Zagórskiego 

7.00 + Halina Blewa  - od syna Marka z rodzin   
9.00 * Za Chorych z sakramentem namaszczenia chorych 

17.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 19    
 

12  luty   -  Piątek                                    
7.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 20 

7.00 + Marek Wałek - od chrze niaka Dawida  
16.00 * Droga Krzy owa 

17.00 Msza w. ZBIOROWA za zmarłych 

19.00 * Droga Krzy owa dla młodzie y  

  

MMSZESZE  ŚŚWIĘTEWIĘTE  WW  PPARAFIIARAFII    

PPRZEMIENIENIARZEMIENIENIA  PPAŃSKIEGOAŃSKIEGO    

WW  OOGRODZIEŃCUGRODZIEŃCU  
 

NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 17.00ś  
Cementownia godz. 8.00ś  

w tygodniuŚ o godz. 7.00 i godz. 17.00 

 

*** 
 

żodziny urzędowania Kancelarii ParafialnejŚ 
RODA, PI TźK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTORźK, CZWARTźK od godz.16.00 - 16.45 

tel. dy urnyŚ 699 189 130 

  

13  luty   -  Sobota         
7.00 + Marek Wałek - od Anny Pilarczyk-Sprycha i Janiny 
 Pi tek 

7.00 + Halina Blewa - od Mirosławy i Andrzeja  
 Ciszewskich  
17.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 21  
   

14  luty - Niedziela I Niedziela Wielkiego Postu  

7.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 22      
9.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej i dary Ducha 
 w. z podziękowaniem za wszelkie łaski z pro b  
 o dalsze dla Konrada Ziębińskiego w 18 r. ur.            
10.30 + Alfred Czerniszew - od córki Wioletty z rodzin   
12.00 * Sakr. Chrztu w.  Jan Paliga 1 r. ur. 
16.45 * żorzkie ale 

17.00 + źdward żrudzień - od ony Karoliny i syna 
 żrzegorza 


