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SŁOWO BOśE
(Łk 12, 8 - 10)

 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn 
Człowieczy do niego wobec aniołów BoŜych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego 
wyprę się i Ja wobec aniołów BoŜych. KaŜdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw 
Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi 
Świętemu, nie będzie przebaczone. 

 
ROK WIARY

I. BoŜe Stworzycielu, Istot niewidzial-
nych i widzialnych Nieba i ziemi. Niech 
ziemia, którą stworzyłeś, chwali Cię     
i wywyŜsza na wieki. Ty, który podtrzy-
mujesz świat i nas w istnieniu, wiel-
biony w tajemnicy Twej Świętej 
Opatrzności, Nie dozwól, abyśmy jako 
stworzenie, wypadli z Twoich dłoni 
dających Ŝycie wszystkiemu, co istnie-
je, Nie dozwól, abyśmy przestali 
widzieć związek rzeczy stworzonych   
z Twoją miłością i wszechmocą.
II. BoŜe Dawco Objawienia, BoŜe 
ojców naszych, BoŜe Abrahama, Jaku-
ba, Józefa, Dwunastu Pokoleń, BoŜe 
Księgi świętej, prawa i świątyni, Który 
prowadziłeś Lud swój w chmurze 
pełnej blasku przez wodne obszary     
i piaski pustyni, strzegłeś go przed 
wrogiem, aby szedł bezpiecznie. 
Dziękujemy Ci za dar objawienia nam 
świętych prawd wiary, za Twoje słowo, 
które daje Ŝycie, za Ŝywą, niezmienną 
tradycję przekazywania nam Twego 
zbawczego orędzia.            >>>
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Przepraszamy Cię, śe święte Księgi Pisma 
nie są czytane, głoszone, rozdawane jak 
chleb, Ŝe nie powtarzamy ich treści i za 
mało nad nimi medytujemy. PomóŜ nam 
objawienie Twoje, zamknięte w ludzkim 
słowie uczynić naszym domem, Schro-
nieniem, i celem naszych dróg. Niech 
wszyscy, którzy nazywają się Twymi 
dziećmi, poznając Pismo Święte, do syta 
nakarmią się Jego treścią, pogłębią swoją 
wiarę i zrozumieją, Ŝe bez znajomości 
Twoich wersetów, nieśmiertelnych, zba-
wiennych i wyzwalających, kaŜde Ŝycie jest 
uschniętym figowcem, a śmierć bez-    
owocna.
III. BoŜe Odkupicielu, Zbawicielu nasz Gdy 
noc świata, w swym biegu, zbliŜała się do 
połowy, rozdarłeś niebiosa i zstąpiłeś na 
ziemię. Stałeś się człowiekiem, dzieckiem 
pukającym do drzwi świata, synem Maryi   
i Józefa, cieśli z Nazaretu, poddanym ich 
woli. Nowonarodzony, którego najświętsze 
imię czczone jest w noc BoŜego Narodze-
nia, Bądź uwielbiony w tajemnicy Bóstwa, 
które przyjęło ludzką naturę, bądź uwiel-
biony w tajemnicy głoszonej Ewangelii.        
W tajemnicy Twych cudów i znaków, 
zapowiadających pełnię czasów. Z sercem 
włócznią przebitym: bądź uwielbiony         
w tajemnicy Twojej męki, śmierci i zmart-
wychwstania, w tajemnicy Twego 
wniebowstąpienia. Dziękujemy Ci za to, Ŝe 
stałeś się nam tak bliski, Ŝe zamieszkałeś 
pośród nas dzieląc z nami los pielgrzymów, 
zdąŜających do niebiańskiej ojczyzny. 
Dziękujemy Ci za przykład synowskiego 
posłuszeństwa okazywanego Maryi i Józe-
fowi, a nade wszystko Ojcu, który jest       
w Niebie. Dziękujemy za przykład pracy 
fizycznej, której nadałeś wartość 
odkupieńczą. Dziękujemy za Twoje Słowo, 
za objawienie w Nim niezgłębionej prawdy 
o Trójcy Przenajświętszej, o Bogu, który 
jest Miłością, za nowe przykazanie, które 
jest i będzie naszym programem na Ŝycie  

i wieczność. Czczony w tajemnicy Eucha-
rystii, Dziękujemy Ci za Twoje Ciało i Krew, 
w których pozostajesz z nami w naszych 
parafialnych wieczernikach aŜ do 
skończenia świata. Za Kościół, mistyczne 
Ciało, którego jesteś Głową, a my jego 
członkami, Za wszczepienie nas w Boską 
Winorośl w sakramencie Chrztu Świętego, 
za dar wiary, dzięki któremu mieszkasz      
w naszych sercach, za dar BoŜego Ŝycia 
przywracany i umacniany w nas przez 
Twoje Słowo i Święte Sakramenty, za 
przemianę naszej śmierci w paschę, która 
Ŝycie przemienia i uwydatnia, za 
nieśmiertelność, której nadałeś nowy, 
pełen nadziei, sens. Nieraz wyrzucałeś 
swym najbliŜszym uczniom brak wiary, 
dlatego, przypatrujemy się naszej, pytając, 
czy jest chociaŜ jak ziarnko gorczycy, Czy 
jest jak skarb lub drogocenna perła, dla 
których warto sprzedać wszystko, co po-
siadamy? Przepraszamy Cię, Królu 
Wszechświata z katowickiej katedry, Ŝe dar 
wiary traktujemy nieraz jak ów sługa, co 
otrzymany talent zakopał w ziemi, Ŝe nie 
pogłębiamy naszej wiary, pozwalając by 
zamieniła się w bezmyślną obrzędowość, 
Ŝe zapominamy Tobie bezgranicznie ufać   
i Tobie wierzyć, Ŝe ukrywamy wiarę w ścia-
nach domu i w murach świątyni, a w Ŝyciu 
publicznym jej się wyrzekamy, Ŝe wsty- 
dzimy się przyznać do Ciebie, gdy przy-
chodzi czas świadectwa, Ŝe lękamy się 
wyznać Ciebie przed ludźmi w obawie 
wyśmiania, towarzyskiego odrzucenia czy 
prześladowań, Ŝe nie dzielimy się skarbem 
wiary z innymi, zwłaszcza      z najbliŜszymi 
w domu, który przestaje być pierwszą 
szkołą wiary, Ŝe dajemy zgorszenie 
słabym, którzy błądzą, widząc nasz brak 
konsekwencji i niestałość i tak nie 
zauwaŜamy, jak powoli stajemy się letnimi, 
gasząc w sobie światło wiary i tracąc jej 
radość. Panie, Dobry Pasterzu, dający

>>>
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Ŝycie za Owce, StrzeŜ nas przed rutyną     
i przeciętnością, które prowadzą do śmierci 
wiary, a sumienie zmuszają do milczenia. 
O, daj nam, Panie tomaszowe pragnienie 
wyznawania – Pan mój i Bóg mój!
IV. Duchu Święty BoŜe, który nas 
uświęcasz i oŜywiasz, Duchu Pocieszycie-
lu, bądź uwielbiony w tajemnicy stworze-
nia, kiedy unosiłeś się nad wodami, bądź 
uwielbiony w tajemnicy odkupienia, kiedy 
spocząłeś nad Jordanem na Synu 
Człowieczym, bądź uwielbiony w tajemnicy 
Twego zesłania na Apostołów pod 
postacią ognistych języków i wichru, bądź 
uwielbiony w tajemnicy Kościoła, 
napełnionego Twymi rozlicznymi charyz-
matami, z których największa jest Miłość, 
bądź uwielbiony w tajemnicy ludzkiego ser-
ca, w którym rozlewasz łaskę synostwa 
BoŜego, bądź uwielbiony w tajemnicy 
modlitwy, której usta człowieka nie potrafią 
wyrazić. Dziękujemy Ci za owoce Twojego 
działania w tych, którzy są Ci posłuszni, za 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność  
i opanowanie. Za wzrost naszej wiary, 
nadziei i miłości. Stworzycielu, Wywołujący 
z kości i popiołów ludzi zmartwych-

wstałych i przemienionych, Wybacz nam 
zatwardziałość serca i karku, zawinioną 
przez grzech, głuchotę uszu i ślepotę oczu, 
uśpione sumienie, zniszczone świątynie 
ludzkich dusz i ciał, odrzucanie Twej Mocy 
zmieniającej świat i przygotowującej go na 
nadejście Królestwa BoŜego.
V. BoŜe, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trój-
co Przenajświętsza wzywana we wszyst-
kich kościołach świata, naszej Ojczyzny    
i naszej śląskiej Ojcowizny, prosimy, zanim 
zgaśnie światło naszych oczu i dzień na-
chyli się ku zachodowi istnienia, oświecaj 
nas i prowadź z ziemi mroku i rozpaczy, do 
Królestwa BoŜego, do stolicy stawianej     
z kryształu i światła, Ojcze, Synu i Duchu 
Święty, Słowo, Drogowskazie    Wbity na 
rozstajnych drogach kosmosu! nasza 
Nadziejo. BoŜe, bogaty w miłosierdzie, 
wielbiony w tej tajemnicy we wszystkich 
naszych kościołach, wołamy do Ciebie      
o miłosierdzie dla nas i całego świata. 
Jezu – my budujący Kościół na Górnym 
Śląsku - ufamy Tobie a w Roku Wiary 
pokornie prosimy: Zmiłuj się nad nami  
i przymnóŜ nam wiary. Amen.

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na listopad 2012 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali 
odwaŜne świadectwo wierności ukrzyŜowanemu i zmart-
wychwstałemu Panu.
Intencja misyjna:
 Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem 
narodów.
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Myśląc Ojczyzna...Myśląc Ojczyzna...Myśląc Ojczyzna...Myśląc Ojczyzna...

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyraŜam siebie i zako-Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyraŜam siebie i zako-Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyraŜam siebie i zako-Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyraŜam siebie i zako-
rzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze rzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze rzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze rzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze 
mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość 

dawniejszą niŜ kaŜdy z nas:    dawniejszą niŜ kaŜdy z nas:    dawniejszą niŜ kaŜdy z nas:    dawniejszą niŜ kaŜdy z nas:    
z niej się wyłaniam... gdy myślę z niej się wyłaniam... gdy myślę z niej się wyłaniam... gdy myślę z niej się wyłaniam... gdy myślę 
Ojczyzna – by zamknąć ją      Ojczyzna – by zamknąć ją      Ojczyzna – by zamknąć ją      Ojczyzna – by zamknąć ją      
w sobie jak skarb. Pytam w sobie jak skarb. Pytam w sobie jak skarb. Pytam w sobie jak skarb. Pytam 
wciąŜ, jak ją pomnoŜyć, jak wciąŜ, jak ją pomnoŜyć, jak wciąŜ, jak ją pomnoŜyć, jak wciąŜ, jak ją pomnoŜyć, jak 
poszerzyć tę przestrzeń, którą poszerzyć tę przestrzeń, którą poszerzyć tę przestrzeń, którą poszerzyć tę przestrzeń, którą 
wypełnia.wypełnia.wypełnia.wypełnia.

Jan Paweł IIJan Paweł IIJan Paweł IIJan Paweł II
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Listopasd 2012 - Marzec 2013

10 listopad 2012

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

24 listopad 2012

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

8 grudzień 2012

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

20 grudzień 2012
Strojenie stajenki i świąteczny wystrój.
Prosimy o pomoc zarówno panów jak i panie.

5 styczeń 2013

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

19 styczeń 2013

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

2 luty 2013

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

16 luty 2013

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

2 marzec 2013

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Kompot z bani
Składniki:
– 1 dynia
na kaŜdy kilogram dyni dodajemy:
– 5-6 goździków
– 2 małe laski cynamonu
– 3-4 łyŜki octu do smaku
– 1 opakowanie cukru waniliowego
– cukier do smaku
– szczypta imbiru
Sposób przygotowania:
 Na początku gotujemy przez 
około 10 min. Wszystkie przyprawy kom-
potu: goździki, cynamon w laskach, ocet, 
cukier, cukier waniliowy i imbir. Dynię 
kroimy, wydrąŜamy, obieramy ze skóry,    

kroimy w kostkę, wrzucamy do wody       
i gotujemy wszystko przez 15-20 min. 
w zaleŜności od miękkości dyni.

gmb

K¹cik humoru
 Jedzie dwoje policjantów 
patrolować miasto. Nagle patrzą, a po 
chodniku idzie pingwin. Jeden do dru-
giego:
- Ej ty, weź go do zoo.
Po pół godzinie pierwszy policjant spoty-
ka drugiego, który prowadzi pingwina za 
rękę.
- Ej, przecieŜ miałeś iść z nim do zoo!
- W zoo juŜ byliśmy. Teraz idziemy do 
kina.

*
- Cześć! Słyszałem, Ŝe pracujesz na   
poczcie.
- Tak. Stempluję listy.
- I nie nudzi się to?
- Nie, przecieŜ codziennie na stemplu jest 
inna data.

*
- Jaka jest róŜnica między blondynką       
a stonką ?
- Stonka sieje spustoszenie w ziemnia-
kach, a blondynka w kieszeni.

*
 Na egzaminie z logiki profesor 
słucha studenta.
W końcu, po jakiejś chwili kładzie się na 
podłodze.
- Wie pan, co ja robię ? - pyta studenta.

- Nie.
- ZniŜam się do pańskiego poziomu.

*
 Dwaj myśliwi przechwalają się:
- Czy wiesz, Ŝe ostatnio w Afryce z 
odległości 500 metrów jednym strzałem 
połoŜyłem trupem słonia?
- A ja ostatnio płynąc przez Morze Ko-
ralowe własnoręcznie udusiłem wielory-
ba!
- Tak, tak...A skoro juŜ mowa o morzu... 
Czy słyszałeś coś o Morzu Martwym?
- Oczywiście.
- To właśnie my z bratem je zabiliśmy!

*
 Idzie sobie Jasiu przez park       
i spotyka panią w ciąŜy i się pyta:
- Co pani tam ma?
- Dziecko.
- To czemu pani je zjadła!

*
 Pani od matematyki pyta Jasia:
- Jasiu, jeśli dziś dam ci trzy króliczki,      
a jutro dwa to ile będziesz miał razem?
- Sześć proszę pani.
- Źle! To będzie pięć.
- Nieprawda, pani mi dała pięć, a ja         
w domu mam juŜ jednego królika!
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1 XII 2011  Benedykt XVI  1 XII 2011  Benedykt XVI  1 XII 2011  Benedykt XVI  1 XII 2011  Benedykt XVI  (fragmenty)

 Nowa ewangelizacja w duŜej mierze 
zaleŜy od kościoła domowego (por. tamŜe, 65).   
W naszych czasach, podobnie jak w epokach 
minionych, usuwanie w cień Boga, szerzenie się 
ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki sek-
sualnej łączą się ze sobą. I podobnie jak spy-
chanie na dalszy plan Boga wiąŜe się z kryzysem 
rodziny, tak nowa ewangelizacja jest nieodłączna 
od chrześcijańskiej rodziny. Rodzina jest bowiem 
«drogą» Kościoła, poniewaŜ stanowi «ludzką 
przestrzeń» spotkania z Chrystusem. 
MałŜonkowie «nie tylko 'otrzymują' miłość Chrys-
tusa, stając się wspólnotą 'zbawioną', ale są 
równieŜ powołani do 'przekazywania' braciom tej 
samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób 
wspólnotą 'zbawiającą'» (tamŜe, 49). Rodzina 
oparta na sakramencie małŜeństwa jest szczegól-
nego rodzaju urzeczywistnieniem Kościoła, który 
jest wspólnotą zbawioną i zbawiającą, zewan-
gelizowaną i ewangelizującą. Podobnie jak 
Kościół, jest ona powołana do przyjmowania, roz-
powszechniania i ukazywania światu miłości        
i obecności Chrystusa. Przyjmowanie i przekazy-
wanie BoŜej miłości urzeczywistnia się we wza-
jemnym oddaniu sobie małŜonków, w wiel- 
kodusznym i odpowiedzialnym rodzicielstwie,      
w opiece nad dziećmi i ich wychowywaniu,           
w pracy i więziach społecznych, w trosce o ubo-
gich, w uczestniczeniu w działalności kościelnej,     
w zaangaŜowaniu obywatelskim. W takiej mierze, 
w jakiej potrafi przeŜywać miłość jako zjedno-
czenie i słuŜbę, wzajemny dar i otwarcie na 
wszystkich, chrześcijańska rodzina odzwierciedla           
w świecie blask Chrystusa i piękno boskiej Trójcy, 
poprzez ciągłe nawracanie się, wspierane przez 
łaskę BoŜą. Słynne zdanie św. Augustyna mówi: 
«Immo vero vides Trinitatem, si caritatem vides» 
— «Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę» (De Tri-
nitate, VIII, 8). A rodzina jest jednym z zasadni-
czych miejsc, w których się doświadcza i uczy 
miłości, miłości bliźniego.
 Idąc w ślady moich poprzedników, ja 
równieŜ wielokrotnie wzywałem chrześcijańskich 
małŜonków do ewangelizowania, zarówno po-
przez świadectwo Ŝycia, jak przez włączenie się   

w działalność duszpasterską. Mówiłem o tym 
równieŜ niedawno w Ankonie, przy okazji 
zakończenia Krajowego Kongresu Eucharysty-
cznego we Włoszech. Tam właśnie spotkałem się  
z małŜonkami razem z kapłanami. Istotnie, te dwa 
sakramenty, określane jako «słuŜba komunii» 
(KKK, n. 1534), kapłaństwo i małŜeństwo, 
wywodzą się z tego samego eucharystycznego 
źródła. «Obydwa te stany są bowiem tak samo 
zakorzenione w miłości Chrystusa, który oddaje 
siebie samego za zbawienie ludzkości; powołani 
są do wspólnej misji, jaką jest dawanie 
świadectwa i uobecnianie tej miłości w słuŜbie 
wspólnoty dla zbudowania ludu BoŜego. Ta opty-
ka pozwala przede wszystkim przezwycięŜyć 
zawęŜoną wizję rodziny, postrzeganej jedynie ja-
ko przedmiot działalności duszpasterskiej. (...) 
Rodzina jest bogactwem małŜonków, niezastą-
pionym dobrem dzieci, nieodzownym fundamen-
tem społeczeństwa, wspólnotą o Ŝywotnym zna-
czeniu na drodze Kościoła» (Przemówienie do 
małŜonków i kapłanów w Ankonie, 11 września 
2011 r.). W związku z tym «rodzina jest uprzywile-
jowanym miejscem ludzkiego i chrześcijańskiego 
wychowania i z tego względu jest najlepszym 
sprzymierzeńcem posługi kapłańskiej. (...) śadne 
powołanie nie jest sprawą prywatną, tym bardziej 
powołanie do małŜeństwa, poniewaŜ jego ho-
ryzontem jest cały Kościół» (tamŜe). Istnieją 
dziedziny, w których szczególnie pilne jest, by 
główną rolę odgrywały rodziny we współpracy      
z kapłanami i pod kierunkiem biskupów: wy-
chowywanie dzieci, dorastającej młodzieŜy i mło-
dych ludzi do miłości, rozumianej jako dar z siebie 
i wspólnota; przygotowanie narzeczonych do 
Ŝycia małŜeńskiego poprzez drogę wiary; forma-
cja małŜonków, zwłaszcza młodych par; 
działalność  w stowarzyszeniach, które mają cele 
chyrytatywne, wychowawcze bądź wyraŜają 
zaangaŜowanie obywatelskie; duszpasterstwo 
rodzin, prowadzone przez rodziny, obejmujące 
wszystkie fazy Ŝycia, przyznające naleŜytą 
wartość czasowi poświęconemu na pracę              
i świętowanie.


