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SŁOWO BOśE
(Mk 4, 21 -  23)

  Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub 
pod łóŜkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic 
ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!». 

II Synod katowickiego 
Kościoła został uroczyście inaugu-
rowany, wielu moŜe więc zadać py-
tanie: co dzieje się teraz? Ostatnio 
pisaliśmy o parafialnych zespołach 
synodalnych – jaka jest ich rola         
w dziele całego Synodu. Tym razem 
chcemy polecić Państwa pamięci   
dwie kwestie.

Pierwszą z nich jest obecna 
praca komisji synodalnych. 
Większość z nich odbyła juŜ swoje 
pierwsze spotkania. Na obecnym eta-
pie prac wszystkie komisje 
zastanawiają się nad zestawami 
pytań, które powinny zostać skiero-
wane do zespołów synodalnych         
w parafiach, księŜy, katechetów itd.,   
a które posłuŜą, z jednej strony, do 

zdiagnozowania obecnej sytuacji 
naszego Kościoła, z drugiej – do zbu-
dowania wizji jego Ŝycia na 
przyszłość (cały schemat był pokrót-
ce opisany w tekście dotyczącym 
parafialnych zespołów synodalnych – 
moŜna go pobrać ze strony Synodu: 
www.synodkatowice.pl w zakładce: 
Synod / Materiały do pobrania). Os-
tatecznym terminem tego pierwszego 
etapu prac komisji jest koniec lutego 
przyszłego roku. Potem, po przej-
rzeniu przez Komisję Główną Sy-
nodu, ankiety zostaną przekazane do 
wypełnienia i zacznie się pierwszy 
etap szerokich konsultacji. Prace 
komisji polecamy zatem gorąco 
Państwa modlitewnej pamięci.

>>>
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Druga kwestia dotyczy ob-
szaru, w który moŜna się 
zaangaŜować nie tylko modlitwą. 
3 grudnia br. zostały otwarte inter-
netowe fora dyskusyjne Synodu 
(wejście przez stronę 
synodkatowice.pl w dziale „dołącz / 
rozmawiaj!”). Tą drogą moŜna 
podzielić się własnym 
doświadczeniem Kościoła, zasyg-
nalizować problemy lub wskazać 
rozwiązania, które warto naśla-
dować. KaŜda z 16 komisji i 2 pod-
komisji ma swoją własną przestrzeń 
do dyskusji. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do rozmowy. W per-
spektywie najbliŜszych tygodni warto 
zastanowić się wspólnie nad pyta-
niami, jakie komisje powinny 
umieścić we wspomnianych wyŜej 
ankietach – o co trzeba zapytać? 

Wszystkie fora moderowane są 
przez wolontariuszy – osoby anga-
Ŝujące się w róŜny sposób w swoich 
wspólnotach parafialnych, część      
z nich jest takŜe w trakcie lub po 
studiach teologicznych. Moderatorzy 
mogą więc pomóc w rozwianiu 
ewentualnych wątpliwości doty-
czących przepisów kościelnych bądź 
teŜ kwestii teologicznych. Treść 
forów moŜna przeglądać takŜe bez 
zakładania konta w systemie – 
rejestracja jest jednak wymagana, by 
móc dzielić się własnymi opiniami. 

Serdecznie zapraszamy za-
tem do włączenia się w rozmowę     
o naszym Kościele, a takŜe objęcia 
pamięcią modlitewną prac komisji 
synodalnych.

Sekretariat II Synodu 
Archidiecezji Katowickiej

O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji 
Eucharystii (cz. 1)Eucharystii (cz. 1)Eucharystii (cz. 1)Eucharystii (cz. 1)

ks. Andrzej Orczykowski Schr
http://www.katolik.pl

Msza Święta uobecnieniem Ofiary 
Chrystusa

 Malowidła zachowane w rzym-
skich katakumbach często 
przedstawiają Kościół jako kobietę na 
modlitwie, z szeroko otwartymi ramio-
nami, w postawie "orantki". W tym 
obrazie ukazana jest prawda, Ŝe 
Kościół – przez Chrystusa, z Chrys-
tusem i w Chrystusie, który wyciągnął 
ramiona na krzyŜu – ofiarowuje się i 
wstawia za wszystkich ludzi.

 Gdy Kościół celebruje 
Eucharystię, wspomina Paschę Chrys-
tusa, a ona zostaje uobecniona. Ofia-
ra, którą Chrystus złoŜył raz na zaw-
sze na krzyŜu, pozostaje zawsze aktu-
alna: "Ilekroć na ołtarzu sprawowana 
jest ofiara krzyŜowa, w której "na 
Paschę naszą ofiarowany został 
Chrystus", dokonuje się dzieło nasze-
go odkupienia (Katechizm Kościoła 
Katolickiego, dalej: KKK, 1364). Msza 
Święta uobecnia (czyni obecną) Ofiarę 
KrzyŜa, jest jej pamiątką i udziela jej 
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owoców (KKK, 1366). KaŜda Msza 
Święta jako sakramentalne uobecnienie 
Ofiary Chrystusa ma te same cele, co 
Ofiara KrzyŜa.

Cel sprawowania Mszy Świętej

 Celem sprawowania Mszy 
Świętej jest oddanie Bogu najwyŜszej 
czci, czyli uwielbienia (cultus latrenti-
cus), a takŜe dziękczynienie za otrzy-
mane dobra (gratiarum actio, 
eucharistia). Mówimy zatem, Ŝe ze 
względu na Pana Boga we Mszy Świętej 
realizowane są dwa cele: latreutyczny   
i eucharystyczny. Ze względu na 
człowieka (ludzi) Msza Święta równieŜ 
powoduje skutki, które określamy jako: 
przebłagalny (przeproszenie) i błagalny 
(prośby). Cel latreutyczny, czyli chwale-
nie i uwielbienie Boga Ojca, przez Syna, 
w Duchu Świętym wraz z celem eucha-
rystycznym, tj. składaniem 
dziękczynienia Bogu za stworzenie i od-
kupienie, oraz cel przebłagalny, czyli 
wynagradzanie Bogu za ludzkie 
grzechy, wraz z celem błagalnym,         
tj. prośbą kierowaną do Boga o Jego 
dary i łaski, wyraŜają się na róŜny 
sposób w poszczególnych częściach 
celebracji liturgii. W sumie kaŜda Msza 
Święta ma podwójny cel: uwielbienie     
i złoŜenie dziękczynienia Bogu oraz 
przebłaganie i błaganie ze strony 
człowieka.

Owoce sprawowania Eucharystii

 W kaŜdej Mszy Świętej sam 
Chrystus jest Ofiarnikiem i Ofiarą. Jed-
nak Msza Święta jest Chrystusa             
i Kościoła (KL, 7) czyli równieŜ - i to 
równocześnie – dziełem celebrującego 
kapłana i wiernych tworzących wspólnie 
zgromadzenie liturgiczne, w którym 
prawdziwie obecny jest Kościół (KK, 
26). Gdy wierni świeccy znajdują się     

w stanie łaski, Msza Święta daje im 
wzrost Ŝycia BoŜego, czyni zadość za 
ich grzechy i wyprasza łaski. Natomiast 
tym, którzy nie są w stanie łaski, wypra-
sza tę łaskę. Stąd rozstrzygnięcie prawa 
kościelnego, aby kapłan celebrujący 
Mszę Świętą był w stanie łaski. Tak 
samo i wierni świeccy przyjmujący 
Komunię Świętą (Kodeks Prawa Kano-
nicznego, dalej: KPK, 916). Zatem przez 
owoce Mszy Świętej rozumie się skutki, 
jakie zbawcza moc Ofiary KrzyŜowej 
uobecniona w Eucharystii, powoduje    
w ludziach, kiedy przyjmują ją w wolny 
sposób, z wiarą, nadzieją i miłością do 
Chrystusa. Owoce te niosą w sobie 
wzrost łaski uświęcającej i spo-
tęgowanie egzystencjalnego zjednocze-
nia z Chrystusem, według szczególnego 
sposobu, jaki ofiaruje Eucharystia.
  ChociaŜ skutki zbawczej Ofiary 
Chrystusa uobecniane w kaŜdej Eucha-
rystii są te same, to jednak owoce 
świętości nie są identyczne dla wszyst-
kich jej uczestników, gdyŜ zaleŜą one od 
włączenia kaŜdego w celebrację 
liturgiczną i od stopnia jego wiary           
i poboŜności.

RóŜnorodność owoców Mszy Świętej 
ze względu na jej uczestników

 W Kościele ze względu na oso-
by uczestniczące w celebracji rozróŜnia 
się trzy rodzaje owoców Mszy Świętej.
1) Wspólny (generalis, communis, uni-
versalis) wypływa z Ofiary kapłana cele-
browanej w imieniu Chrystusa                
i Kościoła, w której kapłan zawsze modli 
się za całą wspólnotę, czyli za cały 
Kościół, tj. Ŝywych i zmarłych. Owoc ten 
spływa na cały Kościół nawet przy braku 
specjalnej intencji, tj. braku aplikacji ze 
strony kapłana. Kapłan nie moŜe tego 
owocu wyłączyć.

c.d.n.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na luty 2013 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane  
i otaczane opieką w trudnościach.

Intencja misyjna:

 Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami 
mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

Okres BoŜego Narodze-
nia jest to czas śpiewania kolęd 
i pastorałek. Dlatego teŜ 10 sty-
cznia 2013 roku w Sali OSP 
Koło Gospodyń Wiejskich 
zorganizowało wspólne śpie-

wanie kolęd przy 
muzyce. W kolę-
dowaniu uczest-
niczył ks. pro-
boszcz Antoni 
Cebula i sołtys 
Józef Świerczy-
na. Po wyśpie-
waniu większości 
kolęd, śpiewano 
piosenki, a na ko-
niec Ŝeby stracić 
kalorie po pysz-

nym bograczu były tańce do 
późnych godzin. Poczęstunek 
przygotowały panie z Koła 
Gospodyń.

Jadwiga Sosna
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Luty 2013
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty - Maj 2013

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

16 marzec 2013 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

27 marzec 2013

Przygotowanie świątecznego 
wystroju kościoła.
Prosimy o liczne przybycie.

13 kwiecień 2013

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

27 kwiecień 2013

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

4 maj 2013

Rodzice dzieci przystępujących do 
I komunii świętej.

5 maj 2013

Rodzice dzieci obchodzących 
rocznicę I komunii świętej.

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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 Makrony (jak z odpustu)Makrony (jak z odpustu)Makrony (jak z odpustu)Makrony (jak z odpustu)
Składniki:

 50 dag cukru pudru
 5 białek
 25 dag wiórków kokosowych
 25 dag bułki tartej
 Cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
 Białka ubić na sztywno i doda-
wać dalej ubijając cukier. Całość musi być 
sztywna. Wsypać wolno mieszając wiórki 
I bułkę. Wykładać łyŜeczką na dobrze 
posmarowaną blachę. Piec w dobrze na-

grzanym piekarniku, aŜ ciasteczka się 
zarumienią.

gmb

K¹cik humoru
 Obiad rodzinny w domu rodziny 
prawników. U szczytu stołu zasiada 
ojciec, emerytowany prawnik. Po lewej 
stronie matka, po prawej syn, który dopie-
ro co przejął praktykę ojca.
Syn wierci się i niecierpliwi...w końcu 
ojciec pyta:
- No co tam chcesz nam powiedzieć, mój 
drogi???
- Tato ! Dzisiaj w sądzie udało mi się 
wygrać sprawę spadkową Kowalskich! 
Wiesz, tę, którą Ty prowadziłeś 20 lat!!!! 
CzyŜ to nie wspaniałe???
- Oj, straszne dziecko z ciebie jeszcze - 
rzekł ojciec - Widzisz, przez 20 lat nieźle 
Ŝyliśmy z Kowalskich, a Ty wysuszyłeś 
źródełko w jeden dzień!!! DuŜo się jeszcze 
musisz uczyć!

*
Sędzia do oskarŜonego:

- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy 
i zeznania świadków przekonały mnie, Ŝe 
jestem niewinny!

*
Sędzia pyta recydywistę, notory-

cznego pijaka skazanego właśnie na karę 
śmierci.
- Jaki rodzaj śmierci chce sobie skazany 
wybrać?

- Proszę o powolne zatruwanie organizmu 
alkoholem...

*
Podsądny opuszcza salę roz-

praw.
- Ile ci dali - pyta kolega
- Trzy niedziele.
- To mało.
- Ale palmowe.

*
Pewien męŜczyzna zwraca się 

do adwokata, którego mu polecono:
-Czy to prawda, Ŝe bierze pan aŜ 20 euro 
za dwa pytania?
-Tak.Jakie jest pańskie drugie pytanie?

*
- Pamięta pan mecenasie ile milionów 
dolarów dostał koleś, który wytoczył
sprawę Malboro za to, Ŝe zachorował na 
raka?
- Nooo... sporo... kilkadziesiąt.
- A ile dostał gościu, który oskarŜył Mc-
Donaldsa, Ŝe po hamburgerach roztył się 
jak świnia?
-Noooo... kilkanaście.
- Ja teŜ chciałem wytoczyć sprawę...
- Komu?
- Polmosowi Lublin...
- Za te wszystkie brzydkie baby, które 
podrywałem po Gorzkiej śołądkowej...
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śyjemy w czasach, kiedy nauki 
doświadczalne zmieniły sposób postrzega-
nia świata, a takŜe sposób, w jaki człowiek 
pojmuje samego siebie. RóŜnorakie odkry-
cia, innowacyjne technologie, które 
pojawiają się w szybkim tempie, są powo-
dem do uzasadnionej dumy, ale często 
towarzyszą im niepokojące zjawiska.           
W rzeczywistości w tle powszechnego opty-
mizmu wiedzy naukowej pojawia się cień 
kryzysu myśli. Człowiek naszych czasów, 
bogato wyposaŜony w środki, ale nie mający 
w takiej samej mierze celów, Ŝyje często 
uwarunkowany przez redukcjonizm i relaty-
wizm, które prowadzą do zagubienia sensu 
rzeczy; niemal zaślepiony skutecznością 
techniki, zapomina o podstawowej per-
spektywie, jaką jest pytanie o sens, 
umniejszając tym samym znaczenie wymia-
ru transcendencji. W tej sytuacji myśl słabnie 
i dochodzi równieŜ do zuboŜenia pod 
względem etycznym, co przesłania 
wartościowe normy, będące punktem 
odniesienia. Wydaje się, Ŝe zapomniano      
o tym, co było płodnym korzeniem europe-
jskiej kultury i postępu. W myśl tego poszuki-
wanie absolutu — quaerere Deum — 
obejmowało wymóg zgłębiania nauk 
świeckich, wszystkich dziedzin wiedzy (por. 
Przemówienie w Kolegium Bernardynów      
w ParyŜu, 12 września 2008 r.). Badania 
naukowe i poszukiwanie sensu, choć mają 
swoją specyficzną formę epistemologiczną   
i metodologiczną, pochodzą z tego samego 
źródła, z Logosu, którego dziełem jest 
stworzenie i który jest przewodnikiem w ro-
zumieniu historii. Mentalność zasadniczo 
techniczno-praktyczna prowadzi do niebez-
piecznego zachwiania równowagi między 
tym, co jest technicznie moŜliwe, a tym, co 

moralnie dobre, z nieprzewidywalnymi kon-
sekwencjami. […]

Religia Logosu, chrześcijaństwo, 
nie usuwa wiary w sferę nieracjonalności, ale 
przypisuje pochodzenie i sens 
rzeczywistości stwórczemu Rozumowi, który 
w ukrzyŜowanym Bogu objawił się jako 
miłość i który zachęca do podąŜania drogą 
quaerere Deum: «Ja jestem drogą i prawdą, 
i Ŝyciem». Św.Tomasz z Akwinu komentuje 
to: «Metą tej drogi jest w istocie kres ludz-
kiego pragnienia. OtóŜ człowiek pragnie 
przede wszystkim dwóch rzeczy: po 
pierwsze, owego poznania prawdy, które jest 
właściwe jego naturze. Po drugie, trwania    
w istnieniu, co jest właściwością wspólną 
wszystkim rzeczom. W Chrystusie znajduje 
się jedno i drugie... JeŜeli zatem szukasz, 
którędy przejść, przyjmij Chrystusa, bo On 
jest drogą» (Esposizioni su Giovanni, rozdz. 
14, lectio 2). Ewangelia Ŝycia oświetla zatem 
trudną drogę człowieka, a w obliczu pokusy 
absolutnej autonomii przypomina, Ŝe «Ŝycie 
człowieka pochodzi od Boga, jest Jego da-
rem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem     
w Jego oŜywczym tchnieniu» (Jan Paweł II, 
Evangelium vitae, 39). I właśnie gdy podąŜa 
drogą wiary, człowiek zyskuje zdolność 
dostrzeŜenia nawet w rzeczywistości cierpi-
enia i śmierci, które naznaczają jego Ŝycie, 
autentycznej moŜliwości dobra i Ŝycia.         
W krzyŜu Chrystusa rozpoznaje drzewo 
Ŝycia, objawienie ogromnej miłości Boga do 
człowieka. Opieka nad tymi, którzy cierpią, 
jest zatem codziennym spotkaniem z obli-
czem Chrystusa, a oddanie umysłu i serca 
staje się znakiem miłosierdzia Boga i Jego 
zwycięstwa nad śmiercią. […]


