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Zamy lenia nad Słowem Bożym
Jezus opu cił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzaj c posiadło ci Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego r k . On wzi ł go na bok, osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i lin dotkn ł mu j zykaś a spojrzawszy w niebo, westchn ł i rzekł do niegoŚ Effatha, to
znaczyŚ Otwórz si Ą Zaraz otworzyły si jego uszy, wi zy j zyka si rozwi zały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni
zdumienia mówiliŚ Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mow .

Znów Ewangelista Marek przedstawia nam jeden z wielu
epizodów z życia Jezusa, który pozwala nam zrozumieć
kim jest Jezus, jaka była Jego misja i jak traktowali Go
wtedy ludzie. Być może nie byłoby to wcale ciekawe, gdyby
nie fakt, że ta wiedza i postawy s ci gle aktualne.
Albowiem misja Jezusa jest dzi nadal kontynuowana
i tylko od naszej wiary zależy, czy Jezus b dzie mógł co
dla nas zrobić, czy też nie.
Jezus przemierza nasze współczesne posiadło ciŚ ulice
miast, osiedlowe skwery, wiejskie drogi. Podobnie jak
przed dwoma tysi cami lat, nie trzeba Go zbytnio szukać.
A raczej trzeba troch poszukać, ale odnalezienie Go
i spotkanie, nie jest przedsi wzi ciem beznadziejnym. Kto
wie, może nawet trudniej zwykłemu miertelnikowi dostać
si do proboszcza czy biskupa, niż do Jezusa. W dobie,

gdy ludzie chowaj si i uciekaj przed sob , aby mieć
wi ty spokój, gdy nie lubi mieć żadnych zobowi zań ani
obowi zków, dost pno ć Jezusa jest dla nas swego
rodzaju wezwaniem i przykładem. I chyba powinna nas
troch zawstydzić.
Otóż wtedy przyprowadzili Jezusowi głuchoniemego
i prosili o pomoc. W zasadzie nie bardzo chyba wiedzieli,
o co trzeba prosić. W obliczu kalectwa czy
niepełnosprawno ci, człowiek czuje si bezradny. Na to nie
ma na ogół lekarstwa. Być może liczyli na jak magiczn
terapi , skoro prosili, by Jezus zechciał dotkn ć chorego.
Mniejsza o to. Ale jest faktem, że w tej usilnej, choć
nieporadnej pro bie, kryła si wielka wiara.
Była to wiara nieokre lona i nie uczona. Mieszkańcy
Dekapolu byli poganami. Nie znali Boga objawionego

w Starym Testamencie, a przynajmniej nie oddawali Mu
oficjalnej czci – to było zarezerwowane dla obrzezanych.
A wi c i o Mesjaszu mogli mieć co najwyżej tylko mgliste
poj cie. Tym niemniej Jezus był im na swój sposób bardzo
bliski. I dlatego Mu ufali, wiedzieli, że można Go zaczepić
i przedstawić swoj pro b .
Wła nie tego nam nieraz brakujeŚ prostej ufno ci dziecka,
które co prawda niewiele jeszcze wie i umie, ale za to tym
bardziej polega na innych i potrafi ich prosić. My wiemy
i umiemy dużo wi cej i dlatego wydaje si nam, że
potrafimy sami zaradzić naszym potrzebom, a gdy nie
potrafimy, to jeste my przekonani, że już nikt tego nie
może. I dlatego nie szukamy Jezusa, dlatego nawet nie
zaczynamy si modlić, bo nie wierzymy w możliwo ć
jakiejkolwiek pomocy, a wi c i w skuteczno ć modlitwy. To
jest nasze nieszcz cie.
Także nasza przem drzała pewno ć siebie każe nam
nieraz pow tpiewać w autentyczno ć takich cudów
i sensowno ć podobnych pró bŚ przecież Jezus nie musi

używać żadnej
liny ani podejrzanych dotyków na
osobno ci, aby kogo uzdrowić, tam wystarczyło tylko
słowoĄ Cóż, człowiek lubi mieć swój scenariusz i chciałby,
żeby Bóg si do niego dostosował. A je li Bóg nie chce, to
niech lepiej da w ogóle spokój, poradzimy sobie jako sami.
Przynajmniej nic i nikt nie zakłóci nam naszego spójnego
i uporz dkowanego obrazu wiata, wiata, w którym
w zasadzie nie ma miejsca dla Boga i Jego cudów.
Z drugiej stronyŚ jak wyrozumiały jest Pan BógĄ Nie
oczekuje niczego nadzwyczajnegoŚ żadnych ofiar i łapówek,
protekcji, dobrych wiadectw, poziomu intelektualnego czy
wykształcenia. Na pocz tek wystarczy Mu tylko prosta
wiara. To nie znaczy, że na tym chce poprzestać. Nie, ale
jako punkt wyj cia to wystarczy. Na wi cej b dzie czas
potem. Dzi ki temu każdy ma dost p do Jezusa, je li tylko
wierzy w Jego możliwo ci i dobroć. I to jest wspaniałe
i niesie wielk szans dla każdego. Tylko czy potrafimy
z niej skorzystać? Czy co si w nas otworzy?
Ks. Mariusz Pohl

ZNÓW SIĘ ZACZĘŁO!
Wrzesień. Witaj szkołoĄ Znów wszyscy maj gorzej
Dzieci i młodzież, bo musz rano zrywać si z ciepłej
po cieli. W pocie czoła przyswajać wiedz , poddawać
ocenie (zwykle krzywdz cej) i realizować programy, które
wiadomo, że s nie do zrealizowania. Rodzice - tu
przywieź, tam zawieź. Kierowcy, którzy zatrzymani w coraz
g stszych korkach, znów przyst pili do odliczania do
dziesi ciu - trenowania swojej cierpliwo ci.
Jak do tego doszło? Kto do tego dopu cił? I komu te
wakacje przeszkadzały?
B d c rodzicem warto - poza udziałem w narodowej
dyskusji co z t religi w szkole - odrobić lekcje, by kiedy
nie dostać od swojego dziecka wiadectwa niedojrzało ci z
powodu podj tych pochopnie szkolnych decyzji.
4 szkolne bł dy i 1 apel
Za wiadczenia o dys-cokolwiek
Nie chodzi tu o dzieci, które rzeczywi cie
maj kłopoty z koncentracj lub z różnych
powodów borykaj si z zaburzeniami. Od
kilka lat panuje moda naŚ „Oj tam, oj tam,
ortografii nie trzeba znać w dzisiejszych
czasach”.
Bł dy
poprawi
programy
komputerowe a przynajmniej mniejszy stres
dla dziecka na egzaminie. Pomijaj c już
kwesti , że porz dna znajomo ć ojczystego
j zyka, to wyraz szacunku dla Ojczyzny,
warto pomy leć dok d nas to prowadzi. Jak
chcemy dogadać si z własnymi dziećmi, znaleźć wspólny
j zyk, skoro nastoletniemu młodzieńcowi zapewniamy na
egzaminie lektora, który przeczyta mu polecenia, ponieważ
po sze ciu latach edukacji nie potrafi czytać ze
zrozumieniem. A może jednak trzeba dać im szans ,
zanim obdarzymy usprawiedliwieniem i wmówimy
niepełnosprawno ć
zupełnie
zdrowemu
dziecku,
oczywi cie w imi ułatwienia mu życia.
Zwolnienie z wuefu
Z jednej strony mamy coraz wi ksze problemy z otyło ci
u dzieci. St d ustawa wprowadzaj ca zakaz przyrz dzania

i sprzedawania „ mieciowego” jedzenia w placówkach
edukacyjnych. Z drugiej czytamy zatrważaj ce statystyki o
uzależnieniach od gier komputerowych. Sami rodzice
skarż si , że nie maj już siły, bo ich dzieci po lekcjach
rozwijaj wył cznie mi nie kciuka, siedz c przy coraz
bardziej zmy lnych zabawiaczach i czasozapychaczach.
Co tu nie gra, bo jednocze nie z roku na rok ro nie liczba
dzieci zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego. Na
forach internetowych można znaleźć 1001 sposobów na
zdobycie zwolnienia z wuefu.
Rodzice wyja niaj Ś bo dziecko nie lubi, bo później
spocone, bo wuefista do niczego, bo sala gimnastyczna za
mała. Czy naprawd lepiej zadać sobie tyle trudu, żeby w
nieuczciwy sposób zdobyć to zwolnienie, niż
dać dziecku szans na wykonanie kilku
ćwiczeń, które pozwol mu rozprostować
ko ci i może lepiej my leć na kolejnych
lekcjach?
Odrabianie lekcji za dzieci
Mamy si realizuj . Mamy rywalizuj . Drogie
mamy,
wsparcie
dziecka,
pomoc
w
sprawdzeniu wiedzy, żeby było pewne,
spokojne na sprawdzianie, zapewnienie
materiałów do wykonania zadania. To
wszystko na tak ale lito ci nie prowadźmy
zeszytów za dziecko, bo ono takie
roztargnione,
niepozbierane.
Nie
podkre lajmy w ksi żce czego ma si
nauczyć a co może odpu cić, nie wykonujmy tych
wszystkich skomplikowanych projektów na zaj cia
praktyczno – techniczne.
Nasz szkolny czas min łĄ
My mamy już swoje oceny drogie mamy. Teraz czas na
dzieci, jak sobie odrobi , tak ocen dostan . Je li od
pocz tku b dziemy za nie wszystko robić, to nie nauczymyŚ
odpowiedzialno ci, obowi zkowo ci, radzenia sobie w
trudnych
sytuacjach,
planowania,
wyobrażania
konsekwencji a co wi cej zabieramy im rado ć z sukcesu
po dobrym wykonaniu zadania i otrzymaniu oceny celuj cej.

Przysposobienie do życia w rodzinie
Gdyby tylko to tym było... Niech nie zwiedzie was nazwa
przedmiotu. Zamiast wykonania za dziecko kolejnego
niesamowitego projektu na ązetpeteą lepiej po wi cić ten
czas na zapoznanie si z programem przysposabiaj cym
do życia w rodzinie.
Czytajmy programy tych zaj ć, zanim po lemy dziecko i
zanim nam je „przysposobi ”. Naprawd mamy prawo
zwolnić dziecko z tej lekcji (zamiast z wuefu) lub
zaprotestować i wpłyn ć na ten program.
S dost pne różne podr czniki do tego przedmiotu i w
zależno ci od tego, co wybierze szkoła można rzeczywi cie
podnie ć wiadomo ć dziecka na temat tegoŚ czym jest
rodzina, jak pełni rol , czym odpowiedzialno ć, jak żyć i
funkcjonować w grupie, w społeczno ci rodzinnej i
szkolnej... Można jednak też zrobić dziecku krzywd
wprowadzaj c je w wiat edukacji seksualnej na etapie
życia, w którym informacje te powinny być przekazywane w
sposób delikatny i dostosowany do dojrzało ci dziecka.
To bardzo ważne zadanie do odrobienia przez nas –
rodziców.
Gimbaza, gimbusy, gimby, gimnazjalna głupawka
Na różnych portalach społeczno ciowych można spotkać
wpisy rodziców – to chyba próba pokazania, że znamy si
na tym nowoczesnym j zyku młodych – okre laj ce w tak
pogardliwy (moim zdaniem) sposób dzieci chodz ce do
gimnazjum. Cz sty jest pogl d, że t „głupawk ” trzeba

przeczekać i koniec, nic nie da si zrobić. Ktokolwiek jednak
spróbował dobrze posłuchać i zrozumieć dziecko w wieku
gimnazjalnym, wie że to naprawd trudny i kluczowy okres
w życiu.
Kilka lat temu tym małym (w zasadzie) dzieciom dołożono
na plecy bagaż w postaci dodatkowego egzaminu, wyboru
nowej szkoły a nawet cieżki życia (wi kszo ć klas
gimnazjalnych jest już profilowana). Jakby wiek dojrzewania
sam w sobie nie był trudnym okresem. W momencie gdy
najważniejsze dla dziecka jestŚ życie społeczne, relacje z
rówie nikami w grupie zrywa si te wi zi. Sprawdza
dziwnym testem wiedz i rzuca nimi w now rzeczywisto ć,
która ma być już cz sto namiastk „dorosłych” wyborów.
Na wszystkie te zmiany cz sto w odpowiedzi słysz , że s
w takim głupim wieku i że to im przejdzie.
No ale my jeste my rodzicami, naszym obowi zkiem jest
kochać i dać wsparcie nawet, gdy doprowadzaj nas do
szaleństwa chichocz c niewiadomo z jakiego powodu w
najmniej odpowiednim momencie. Gdy nie słysz , gdy nic
do nich nie dociera, zwłaszcza pro by o zrobienie czego , o
ąpozbieranie si ą, odrobienie lekcji. I wtedy (a zwłaszcza
wtedy) gdy nic im si nie chce, w niczym nie widz sensu,
uważaj , że s beznadziejni i jedynym sposobem na życie
jest bunt, brak zgody na wszystko.
Nie nazywajmy wi c swoich dzieci gimbaz , tylko b dźmy
jak najbliżej nich. Starajmy si rozumieć bardziej niż
kiedykolwiek. W tym czasie potrzebuj nas naprawd ,
bardziej niż wtedy, gdy grzeczne i słodkie szły do
przedszkola i piewałyŚ „Dla kogo to słońce i komu je damy,
u miechów tysi ce dla taty i mamy”.
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Od dzisiejszej niedzieli wracamy do porz dku
Mszy w. z przed wakacjiŚ
NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 18.00ś
Cementownia godz. 8.00ś Sanktuarium Matki
Bożej na Skałce godz. 17.00ś w tygodniuŚ 7.00
i 18.00ś zim godz. 17.00
Również od jutra zmieniaj
sie godziny
urz dowania Kancelarii
Parafialnej. KANCELARIA PARAFIALNA B DZIE
CZYNNAŚ RODA, PI TEK, SOBOTA od godz.
7.45 - 8.45 WTOREK, CZWARTEK
od godz.17.00 - 17.45(czas letni) od godz. 16.00
- 16.45(czas zimowy) tel. dyżurnyŚ 699 189 130
Prosimy o zapoznanie si z nowym porz dkiem
urz dowania.
Dzieci i młodzież rozpocz ły nowy rok szkolny.
Nie sposób nie zauważyć, że dla wielu z nich

2.

3.

wakacje si jeszcze nie skończyły. Niewiele osób
było na Mszy w. na rozpoczynaj cej nowy rok
szkolny i niewiele skorzystało z sakramentalnej
spowiedzi. Zdajemy sobie spraw z tego, że to
nie tyko ich wina, ale i dorosłych. Pomy lmy,
chcemy mieć zapewnion dobr przyszło ć, to nie
wychowujmy tylko słowem, ale przede wszystkim
czynem i wiadectwem. Było to powiedziane
tydzień temu a dzisiaj powtarzamy z cał
wiadomo ci , w życiu każdego z nas
nieocenione jest Błogosławieństwo, pomoc i
Łaska Boża.
Od pocz tku wrze nia trwa malowanie wn trza
Ko cioła. Dlatego przypominamy że, zależy nam
na szybkiej realizacji tych prac, już zaistniała taka
potrzeba, że pogrzeby s sprawowane w kaplicy
na cmentarzu. Malowanie potrwaj jeszcze ok.
tygodnia, prosimy o cierpliwo ć i wyrozumiało ć.
Zach camy do lektury prasy katolickiej i naszej
gazetki parafialnej.
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 06.09.2015r. - 13.09.2015r.
7 wrzesień - Poniedziałek
7.00
7.00
18.00

+ Janina Wizor – gregorianka 7
+ Waldemar Rybiński - od żony Bożeny
+ Wiesław Kosiń 13 r. m.
8 wrzesień - Wtorek

7.00
7.00
18.00

+ Witold Biedak 5 r. m.
+ Waldemar Rybiński - od córki Marty
+ Janina Wizor – gregorianka 8

18.00

+ Leszek Kromer 4 r. m.ś + Andrzej,
Marianna i Witold Maci żek
13 wrzesień - Niedziela - XXIV Niedziela Zwykła

7.00
9.00
10.30
12.00

9 wrzesień - roda
7.00
7.00
18.00

+ Janina Wizor – gregorianka 9
+ Waldemar Rybiński - od córki Lucyny
z rodzin
Msza w. ZBIOROWA z Nowenn
do Matki Bożej Nieustaj cej Pomocy
10 wrzesień - Czwartek

7.00
7.00
18.00

+ Waldemar Rybiński - od żony i Dariusza
+ Jadwiga Frankowska – od Janiny Paliga
+ Janina Wizor – gregorianka 10
11 wrzesień - Pi tek

7.00
7.00
18.00

+ Janina Wizor – gregorianka 11
+ Jadwiga Frankowska – od rodziny
Dziechciarek
Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
12 wrzesień - Sobota

7.00
7.00

+ Janina Wizor – gregorianka 12
+ Bronisław Pi tek – od W glarzowej
i Jarzyńskiej

18.00

+ Roman 30 r. m. i Waleria 2 r. m. Firek
– od córki Zofii z m żem
rez. Orman
+ Aurelia i Stanisław Kołtonś + Helena
Podsiadło
* O zdr. i Bł. Boże, opiek Matki Bożej,
potrzebne łaski, dary
Ducha w. dla Daniela w 18 r. ur.
- od rodziców
+ Janina Wizor – gregorianka 13

W MINIONYM TYGODNIU
Pożeg aliś y z arłych:
Śp. Ze o Weber
Śp. Ro a W uk
Śp. Piotr Stąpel
Wiecz y odpoczy ek racz i dać Pa ie,
a światłość wiekuista iechaj i świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecz y .
A e .

