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Żyć w łasce… 
 

 Ojciec Józef Kozłowski SJ, pisząc w swoim podręczniku „Życie w Du-

chu Świętym” o obdarowaniu w Duchu Świętym – rozpoczyna od tych darów, 

które dotyczą świętości i jakości naszego życia, a które wpływają na to, jakim 

jestem człowiekiem. Dopiero w drugiej kolejności podejmuje temat charyzma-

tów. 

 Bez sensu jest mówić o życiu w łasce Ducha św. kiedy nie jest się dobrą 

żoną, mężem, matką, ojcem, dzieckiem, sąsiadem... I nie chodzi tutaj o uda-

wanie, stwarzanie pozorów, ale autentyczność postawy. W codziennym życiu 

ważnym owocem Ducha Świętego jest np. wytrwałość w dobrym, cierpliwość. 

Brakuje ci jej? To trzeba o nią prosić Ducha Świętego. Podobnie, jeśli brakuje 

ci łagodności, wyrozumiałości, dobroci, miłosierdzia, wiary, wierności, uprzej-

mości, radości lub uśmiechu. Może się zdarzyć, że sami nie widzimy, że cze-

goś nam brakuje – np. uprzejmości. Wtedy trzeba posłuchać, co inni mówią  

o naszym zachowaniu i powierzać to Duchowi Świętemu. Dopiero w drugiej 

kolejności powinniśmy prosić o charyzmaty: dar języków, tłumaczenia języ-

ków, proroctwa itp. Jeśli ich nie mamy – również po prostu prośmy o nie. 

 Charyzmaty mają trzy cechy: są udzielane za darmo, dyskretnie i bezin-

teresownie. Dopiero kiedy to zrozumiemy – będziemy mogli się w pełni 

na nie otworzyć.  

 Darmowość charyzmatów polega na tym, że Bóg nie daje ich ze względu na 

jakiekolwiek zasługi. Po prostu daje. W tym obszarze bardzo ważna jest jed-

nak moja współpraca. Nie wystarczy więc, że jedynie „otworzę się” na dar 

cierpliwości – muszę jeszcze zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i mocą 

Bożą (bo czasami po ludzku nie da się być cierpliwym) działać we współpracy 

z Duchem Świętym. Podam przykład: ktoś może być totalnie zirytowany kon-

fliktem z żoną, ale przytula ją i mówi jej, że jest wspaniałą kobietą. To jest 

owoc działania Ducha Świętego! Podobnie może być w relacji z matką czy  



inną osobą. Po ludzku również można być cierpliwym, ale w pewnych 

trudnych sytuacjach potrzeba już mocy Ducha Świętego, która jest łaską – 

ale taką, na którą odpowiadam podejmując swój krzyż, a to dopiero przy-

nosi owoce. 

  Podobnie jest z wiernością. Nie wystarczy o nią prosić – tu też trzeba 

zaprzeć się samego siebie. Czasem wymaga to heroizmu – szczególnie, 

gdy świat mówi ci: „Zrób to, przecież wszyscy tak robią”. Owocem działa-

nia Ducha Świętego będzie wtedy to, że pozostaniesz świadkiem Jezusa  

i będziesz wierny, nawet wbrew drugiej osobie. Duch Święty nie zrobi tego 

za ciebie, ale On cię do tego uzdalnia. Wierność jednak zależy od twojej 

decyzji i determinacji – czy podejmiesz współpracę, aby zaprzeć się sie-

bie i być wiernym Bogu. Dlatego tak ważne jest, by nie wyłączać życia 

osobistego spod działania Ducha Świętego.  

 Posiadanie charyzmatów nie świadczy o tym, że ktoś jest Bożym 

człowiekiem. Nie patrzmy więc na to, jak wysoko ktoś podnosi ręce – ale 

jak zwraca się do żony czy męża, jak wyraża się o drugim człowieku. Czy 

odwraca się na ulicy, aby nie powiedzieć „ Dzień dobry”, czy wita z uśmie-

chem spotkanego człowieka. Co słychać w jego słowach: pogardę czy 

szacunek, ocenę czy cierpliwość?   

 Dyskrecja to kolejna cecha charyzmatów. Polega ona na tym, że 

Bóg dając nam charyzmaty – posługuje się naszymi uczuciami, pragnie-

niami, naszym ciałem i zmysłami. Są delikatnym głosem w sercu, który 

jest bardzo dyskretny, bo aż pojawiają się wątpliwości – czy to mój głos, 

czy Boga. Dobrym przykładem jest tu Abraham, który wyszedł na brzeg 

morza i patrząc w gwiazdy – usłyszał w sercu: „Twoje potomstwo będzie 

tak liczne, jak gwiazdy na niebie” (a miał wtedy 75 lat). Możemy tu sobie 

malowniczo wyobrażać, że niebo się otworzyło i powolny głos Boga prze-

mówił z chmur do Abrahama. Tymczasem Bóg był w jego myślach i w ser-

cu, a nie w słyszalnym dla wszystkich głosie z nieba! Bóg działa bardzo 

delikatnie, więc człowiek nie od razu ma pewność, że to, co słyszy, pocho-

dzi od Niego.  

 Bezinteresowność Boga przejawia się w tym, że On nigdy nie tar-

guje się z nami na zasadzie: „coś za coś”. Łaski są nam dane darmo – dla 

wspólnego dobra i tak należy nimi posługiwać. Bóg zawsze zaprasza i py-

ta: czy chcesz czegoś więcej? Jeśli powiesz Mu: „nie” – On to uszanuje.  

Na tym przede wszystkim polega współpraca z Duchem Świętym, że nie 

jesteś człowiekiem, który za wszelką cenę unika trudności.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 

♦ Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 1630. 

♦ Dziś odbywa się pielgrzymka Niesłyszących do Piekar Śląskich. 

♦ W środę 13 czerwca przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. 

Zapraszam do udziału w Mszy św. i nabożeństwie. Proszę o przyniesienie 

świec. 

♦ W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, poświęcony Miłosierdziu Bo-

żemu. 

♦ W niedziele za tydzień pielgrzymka dzieci Wczesnokomunijnych i Pierw-

szokomunijnych do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 

♦ Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

♦ Zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy przyjmowane są w zakrystii  

i kancelarii. 

♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy na autokarową pielgrzymkę 

do Częstochowy w dn. 5 lipca 2018 r. Koszt przejazdu i ubezpieczenia 30 zł. 

Przy zapisie prosimy o podanie numeru PESEL. 

♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” : 

Rodzina pod ochroną - w Niemczech wystarczy donos od sąsiadów, aby spe-

cjalnie powołany urząd wtargnął w nocy do domu i zabrał rodzicom ich dziec-

ko. Czy mieszkające tam polskie rodziny mają się czego obawiać? 

Ponadto w "Gościu": 

• refleksje po referendum: jak szybko Irlandia przestała być katolickim kra-

jem?  

• Papież Franciszek we wrześniu odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Czy w pro-

gramie pielgrzymki znajdą się także polskie akcenty? 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej para-

fii. Za dzisiejsze ofiary „Bóg zapłać”.  

♦ III Archidiecezjalna Pielgrzymka do Lourdes odbędzie się w dn. 5–13 maja 

2019 r. Przejazd do Światowego Sanktuarium Chorych specjalnym pociągiem 

z Katowic. Zapisy od września br. 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 11 czerwca do 17 czerwca 2018 r. 

11 VI 
Poniedziałek 
Wsp. św. Barnaby  

Apostoła 

g.1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce)  

12 VI 
Wtorek 

Wsp. bł. Józefa 
Czempiela,  

Emila Szramka 
prez. i tow. męcz. 

g. 700 

 

g.1800 

- Za ++Jana Gruchel w rocznicę śmierci, żonę Annę, syna Józefa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

- Za ++ Gertrudę Paluch w 50 rocznicę śmierci, Franciszka Bra-

chaczek w 30 rocznicę śmierci oraz w dniu urodzin, Henryka Bra-

chaczek, Krystynę Brachaczek w 4 rocznicę śmierci, pokrewień-

stwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

13 VI 
Środa 

Wsp. św. Antonie-
go z Padwy 

prezb.  
i doktora Kościoła 
Rocznica Obja-

wień Matki  
Boskiej 

w Fatimie 

g. 800 

 

g.1900 

Msza św. szkolna 
- Za + Helenę 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, 

za Ojca świętego, duszpasterzy, chorych, za nasze rodziny, o po-

kój na świecie oraz w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - 

od ofiarodawców  

14 VI 
Czwartek 

 
Wsp. św. Michała 

Kozala,  
bpa i męcz. 

g.700 

 

 

g.1730 

g.1800 

 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Fatimskiej z prośbą o 

błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz za ++ rodziców Stanisła-

wa i Martę Musioł, dziadków z obu stron oraz krewnych 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 
- Za ++ rodziców Jana i Adelajdę Sosna oraz syna Gorgoniusza  

15 VI 
Piątek 

 

g.1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

16 VI 
Sobota 

 

g.1800 - Za + Józefa Stokłosa w 1 rocznicę śmierci 

17 VI 
Niedziela 

 
11 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Maksymiliana Krakowskiego w dniu urodzin   

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie dla małżonków Kazimiery i Andrzeja Trombała z okazji 

40 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

                                                                                    Te Deum 
Po Mszy św. chrzest - Wiktora Chejduk  

Nieszpory 
- Za + męża Tadeusza, rodziców, teściów, krewnych oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 


