
      FRAGMENTY LISTU PASTERSKIEGO O WYCHOWANIU 
 
1. Dom rodzinny – miejscem kształtowania więzi 

Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus nie informuje ich, gdzie 
mieszka, ale chce nawiązać z nimi relację. Mówi: „Chodźcie, a zobaczy-
cie” (J 1, 39). Dalej dowiadujemy się, że uczniowie „poszli i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). To pierwsze spotkanie mu-
siało być dla nich rzeczywiście ważne, skoro zapamiętali, że „było to około 
godziny dziesiątej” (J 1, 39).  

Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus 

pozwolił im być ze sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma 

zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna 

jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wycho-

wawcami, którymi są rodzice.  

 
2. Uwierzyć, że Bóg nas kocha  

Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, by „zobaczyć, gdzie mieszka”, 
„tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). Tak rozpoczął się dla nich czas wspól-
nego przebywania z Jezusem. Zanim wyruszyli, by głosić Ewangelię i prowa-
dzić działalność apostolską, między nimi a Mistrzem zawiązała się prawdzi-
wa przyjaźń. Dzięki tej relacji, gdy nadszedł czas prześladowania, zachowali 
siłę i odwagę. Doświadczenie towarzyszenia Jezusowi musiało dokonać w 
uczniach naprawdę głębokiej przemiany, skoro w obliczu zagrożenia, gdy 
zakazywano im przemawiania w imię Jezusa, odpowiadali z przekonaniem: 
„nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).  

Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwa-

runkowej miłości Boga  
Drodzy Rodzice!  
Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim 
dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i czyny potwierdzają to, 
co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla Boga] jesteś na-
prawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny. (…) Nie chce 
wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś 
również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. (…) Jest to miłość, która nie 
przytłacza, (…) miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość 
Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wol-
ności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o 
powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej 
szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości” (Papież Franciszek, Ad-
hortacja Christus vivit 115, 116). 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Wj 32, 7-11 i 13-14; Bóg przebacza 
Ref:  WSTANĘ I WRÓCĘ DO MOJEGO OJCA 
2/ 1 Tym 1, 12-17; Chrystus przyszedł zbawić grzeszników 
3/ Łk 15, 1-10; Radość z nawrócenia grzesznika 

 

PRZEBACZENIE - BUDOWANIE NA SKALE 



1/ Do MB Częstochowskiej z podziękowaniem za łaski ;  o zdrowie i 
dalsze bł. Z okazji 70 ur Heleny Włodarczyk oraz z okazji ur siostry 
Marii i córki Małgorzaty o opiekę B. (TD) 
2/ Przez wstaw. MB Częstochowskiej w int. Karoliny Arendarskiej, z 
okazji 18 ur.. Z podziękowaniem za odebrane łaski, o opiekę B , bł i 
zdrowie w rodzinie. 

7.00 
18.00 

/ 

18.00 
wam 

 

Za Parafian 
Pogrzeb sp. Antoniego Kędzierskiego 
Za + męża Wojciecha Kozłowskiego,  
rodziców Emilię i Jana Kaliciaków. 

16.09.2019 ; św. Korneliusza i Cypriana  

MSZE ŚWIĘTE 15.09: 7.30 I 10.30  (KOL. NA STOLICĘ AP) 

Do Miłosierdzia B za ++ rodziców  
Annę i Ewalda Piech, Janinę i Antoniego 
Domachowski, brata Józefa, + Bogumiłę. 

 17.09.2019 

18.15 
/ 

21.09.2019; Sw. Mateusza Ap. 

 Za duszę śp. Jana Kaziaka  

(od szwagierki Małgorzaty z 

rodziną)/  

18.09.2019; św. Stanisława Kostki 

7.00 
 
 

Za + Beatę Potempa (od mieszk. Bl. 13)/ 
Za ++ rodziców Annę i Alberta, teściów Wandę i Henryka, ++ dziad-
ków, i krewnych z rodzin Gretszel i Hajda 
 

17.00 

/kom 

Msza szkolna: 1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 45 
lat slubu, z prośbą o zdrowie i bł. Boże. (TD) 
2/ Za + Krzysztofa Gawron, o dar zycia w. (od Weroniki z rodziną) 

 19.09.2019,  

20.09.2019; św. Andrzeja Kim i Tow. 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
12.00 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

Poza Par: Za ++ teściów 
Pawła i Helenę Styrc, rodziców 
Marię i Józefa Badura, dziadków, 
pokr. Styrc, Badura, Kasprzyk 

Poza par:  
Za żyjących z rodziny / 

7.30 
 

10.30 
 
 
 
 

15.15 
 

 X XVZW. 22.09.;  NIEDZIELA 

 1. Bóg zapłać za udział w pielgrzymce na Górę św. Anny. 
      Gerard Ziaja obchodzi jubileusz 40 lat pielgrzymowania na Górę 

św. Anny. GRATULUJEMY! 
2. Pamiętajmy o Mszy szkolnej. 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary,  
4. Msze św. można zamawiać w czwartek i piątek po Mszy. 
 5. Prosimy Parafian o dożynkowy dar—owoce, warzywa.. 
     ( do piątku) 
6. Gość Niedzielny: Krzyż odzyskany (2); Papieska ewangelizacja (4); Pod 

krzyżem jaśniej (24);  Relikwie krzyża.. (28);  Misje w Japonii (30);  
Franciszkanin ratował sieroty ..(32);  Gdy dziecko wybiera żle (36);  
Wyzwania katechezy (I); Diakoni w Rusinowicach (VI); O niepoddawa-
niu się cierpieniu (42); Totalna inwigilacja—Pegasus(46);  Swiadectwo 
wiary wiceprezydenta (54);  Sanktuarium w Skrzatuszu (70). 

OGŁOSZENIA: 15.09 - Rozpoczynamy Tydzień Wychowania. 

 

21.09 o godz. 11.00  w katedrze gliwickiej 
               - Msza sw. w int. Złotych jubilatów 

SPOTKANIA: Przygotowanie do I Komunii (kl 3) - piątek 17.00 

• Dzieci Maryi - czwartek 16.00 

• Ministranci  - po Mszy szkolnej 

• Młodzież  - piątek 19.00 


