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 Z pewnością każdemu z nas jest przyjemnie być obsługiwanymi przez 

innych. Czujemy się wówczas wyróżnieni, dowartościowani, być może też 

wybrani. Ale czy sami potrafimy bezinteresownie służyć innym, cieszyć się  

z ich wyróżnienia? Słowo Boże z Ewangelii wg św. Marka pokazuje nam dziś 

zupełnie inną drogę wyjaśniając na czym polega prawdziwe wybranie, wy-

różnienie. 

 Słyszymy, że uczniowie w drodze posprzeczali się między sobą o to kto 

z nich jest największy. Każdy chciał być tym pierwszym, wybranym  

z wybranych. Pewnie myśleli wtedy o zaszczytach, sławie, o posiadaniu 

względów u Mistrza. Nikt z nich nie zastanawiał się nad tym, co Jezus im po-

wiedział w drodze, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi i zabity, 

a po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 9,31). Nie rozumieli tych słów, nie 

mieli odwagi zapytać o ich znaczenie i w ten sposób nie mieli świadomości 

tego, o co tak naprawdę walczą, czego pragną. 

 Jezus zna ich myśli i pragnienia, dlatego gdy przyszli do Kafarnaum py-

ta się: „O czym to rozprawialiście w drodze?” (Mk 9,33). Chce tym samym 

wyprowadzić ich  

z błędnego myślenia, 

ale też daje okazję, 

by w prawdzie zoba-

czyć siebie i zweryfi-

kować swoje pragnie-

nia z rzeczywistością. 

Jezus nie gani 

uczniów za ich ego-

istyczne zachowanie, 

ale przywołując 

wszystkich do siebie 

udziela lekcji, którą  



później poprze własnym przykładem. „Jeśli kto chce być pierwszym, niech 

będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). 

Każdy z uczniów ma szansę być pierwszym, ale to zależy od tego, czy ze-

chcą zająć ostatnie miejsce i stać się sługami wszystkich pozostałych. 

Być pierwszym wśród uczniów Jezusa, to iść tuż za Nim Jego krokami da-

jąc innym przykład. Takim uczniem był św. Paweł, który do Koryntian napi-

sał: „bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystu-

sa” (1 Kor 11,1). 

  A więc czy przy takim Jezusie ktoś chce być pierwszym? Pod 

krzyżem został tylko Jan. Inni rozproszyli się bojąc się tego samego losu. 

Ich pragnienia zweryfikowały się z rzeczywistością w sposób brutalny. 

Ten, którego chcieli naśladować – wisi na krzyżu, umiera jak złoczyńca. 

Dopiero poranek zmartwychwstania odnowił w uczniach wiarę i nadzieję, 

a wydarzenie pięćdziesiątnicy stało się chwilą, kiedy na nowo zweryfiko-

wali swoje pragnienia i powiedzieli, że chcą być pierwszymi, ale już jako 

wspólnota – Kościół. Wówczas podjęli drogę naśladowania Jezusa w Je-

go służbie przepełnionej miłością do ludzi. 

 My jako członkowie Kościoła, Ciała Chrystusa i Jego uczniowie też 

jesteśmy wezwani do tego, by naśladować Jezusa w Jego uniżeniu, w mi-

łości, która nie szuka swego, ale daje się innym w darze. Św. Jakub defi-

niując sytuację świata pyta się: „skąd się biorą wojny i kłótnie między wa-

mi?” (Jk 4,1) I sam odpowiada: z żądz, które walczą w człowieku, z za-

zdrości, która chce mieć wszystko dla siebie (por. Jk 4,2). A tymczasem 

droga do pokoju i szczęścia wiedzie w przeciwnym kierunku. Mamy 

umrzeć dla własnego egoizmu i zacząć bardziej myśleć o innych niż o so-

bie. Mamy przyjąć Chrystusa, który przychodzi w człowieku ubogim,  

w dziecku, w starcu, w tym, który potrzebuje pomocy, w naszych najbliż-

szych i okazać im serce. To wymaga odwagi i wiąże się z wyrzeczeniem, 

czasem z cierpieniem. Ale nie ma innej drogi. To jest droga Chrystusa, 

którą przeszedł i to jest droga każdego, kto chce być Jego uczniem. 

 „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  

i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Prośmy Ducha Świętego, aby rozwiał 

wszystkie nasze iluzje na temat wybrania, jakim zostaliśmy obdarzeni jako 

chrześcijanie, i uzdolnił do podążania za Chrystusem w prawdzie, z na-

dzieją, że postępując na tym świecie sprawiedliwie, żyjąc zgodnie  

z Ewangelią i służąc z miłością innym dostąpimy chwały naszego Pana  

w wieczności. 



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

● W środę Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Pamiętajmy o Nim  

w swoich modlitwach. 

● W czwartek po wieczornej Mszy, spotkanie kandydatów do bierzmowa-

nia z klas VI, VII i VIII wraz z Rodzicami. 

● W piątek po wieczornej Mszy św. zebranie Parafialnej Rady Duszpa-

sterskiej. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Modlitwa za kapłanów - o tym, dlaczego koniecznie trzeba modlić się za 

kapłanów oraz obrazek z tekstem modlitwy za księży; 

Ponadto w "Gościu": 

• o peregrynacji relikwii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus po Afryce; 

• w trosce o dzieci – ile snu potrzebują i jak poważne mogą być skutki ich 

niewyspania? 

W najnowszym "Małym Gościu Niedzielnym": 

• bezpłatny dodatek – kolorowy silikonowy różaniec na rękę; 

• 160 lat po objawieniach Matki Boskiej z Lourdes. Historia krok po kroku; 

• plakat ze słowem Bożym, które warto codziennie sobie przypominać. 

● W piątek 28.09. o godz. 18.45 w Sanktuarium MB z Laurdes Kochłowi-

cach zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego 

dla nauczycieli i wychowawców dekanatu Kochłowice. Serdecznie zapra-

szamy nauczycieli na wspólną modlitwę.   

● Kolektę w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wydział Teolo-

giczny Uniwersytetu Śląskiego.  „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

● Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego ogłasza nabór na kolejną 

edycję Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych 

(uprawnienia do nauczania religii w przedszkolu i szkole podstawowej) 

oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej. Szczegóło-

we informacje można uzyskać w Sekretariacie Studiów u pani Ludmiły 

Lach-Bartlik (tel.: 32/356 90 56) lub u kierownika studiów ks. dra hab. Ro-

mana Buchty (tel.: 519 318 961). 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 września 2018 r. 

24 IX 

Poniedziałek 

g. 1800 - Za + Joachima Michałowskiego w 9. rocznicę 

śmierci 

25 IX 

Wtorek 
 

g. 1800 - Za + Alojzego Bubała w 22. rocznicę śmierci 

26 IX 

Środa 
Wsp. św. św. męcz. 

Kosmy i Damiana 

oraz św. męcz. Waw-

rzyńca z Ruiz i tow. 

g. 800 

 

 

Msza Św. szkolna  
- za + Olgę Widera 

27 IX 

Czwartek 
Wsp. Św. Wincentego a 

Paulo, prezb. 

g. 1730 

g. 1800 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Zygmunta Czaja w 3. rocznicę śmierci 

28 IX 

Piątek 
Wsp. św. Wacława, 

męcz. 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Helenę Duk w 16. rocznicę śmierci 
- Za + Eugeniusza Magner 

29 IX 

Sobota 
ŚWIĘTO ŚW. ŚW. AR-

CHANIOŁÓW   

MICHAŁA, GABRIELA  

I  RAFAŁA 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Julię Rejman w 2. rocznicę śmierci, Jana 

Rejman, rodziców oraz rodzeństwo z obu stron 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Często-

chowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy i Ma-

riusza Rolnik z okazji 50. rocznicy urodzin, 28 rocz-

nicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla Moni-

ki i Krzysztofa                                 Te Deum 

30 IX 

NIEDZIELA 

26 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w dniu urodzin 

- Za ++ Arkadiusz Bugla w 5. rocznicę śmierci, Zo-

fię Szymkiewicz w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodzin 

Bugla, Niemietz, Szymkiewicz i Mazanek  

Nieszpory 
- Za + Władysławę Kosiańską w 1. rocznicę śmier-

ci 


