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Refleksja 

Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, 

ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 

ludzkich i obłudy. Tak pisze o mądrości Apostoł Jakub. Jest to charakterystyka 

niezwykle ciepła, nasycona dobrocią. Miara mądrości, jaką nakreślił św. Jakub, nie 

jest miarą, która byłaby popularna i powszechnie uznawana. Podobna refleksja 

nasuwa się po lekturze pierwszego czytania. Zaczerpnięte zostało z Księgi Mądrości. 

Właśnie Mądrości. I cóż tam czytamy? O zasadzce na człowieka sprawiedliwego, 

który zginie i przepadnie, bo mądrzy tego świata (pomysłowi, chytrzy, cwani, 

przebiegli, ostrożni... - to ze słownika) zasadzkę nań przygotowali. Czy zatem 

apostolska nauka o mądrości nie jest wyzwaniem dla nas? 

Naszym problemem jest nie tylko przebiegła i chytra mądrość ludzi złych  

i przewrotnych. Nasz problem to także głupota. Niekoniecznie głupota wynikająca  

z niedostatków wiedzy czy braku orientacji w jakichś sprawach. Nazwałbym to 

głupotą pychy. Ilustracją - bolesną, ale i pouczającą - jest postawa Apostołów, jaką 

odnotował dziś św. Marek. Powiada, że posprzeczali się między sobą o to, kto z nich 

jest największy. Jezus mówi o krzyżowej śmierci, zapowiada zmartwychwstanie, a oni 

zajęci są słowną przepychanką, który ważniejszy. Wyrośli później z tego, ale dobrze, 

że zapisano to ku naszej przestrodze. Jezus wprost nazywa głupotę złem i zestawia  

z takimi grzechami: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 

przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha (Mk 7,21n). Potrzebna 

więc nam mądrość - ale nie ta chytra, pyszna i przebiegła, lecz skłonna do zgody, 

ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 

ludzkich i obłudy. Jak ku niej w życiu iść?  

Ktoś zapyta inaczej: po co iść ku takiej nieżyciowej mądrości? Odpowiedź, którą 

przeczuwamy, jest odpowiedzią chrześcijanina: Przecież taki właśnie był Jezus! Opis 

mądrości z listu św. Jakuba jest równocześnie opisem osoby Jezusa. Ewangelista 

dołączył jeszcze jeden znamienny rys mądrości Jezusa: prostotę, dziecięcą prostotę 

Bożego Syna jako człowieka. Dlatego wziął On dziecko, postawił przed nimi  

i objąwszy je ramionami wypowiedział ważkie słowa swej mądrości: Chcę być wśród 

was jak dziecko - niewinne, szczere, ufne. Nie jest łatwa taka mądrość Jezusa - 

zaprowadziła Go przecież na krzyż. Ale sięgnęła dalej: Syn Człowieczy (tak Jezus 

mówi o sobie) będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie. Przysłowie powiada, że mądry ten, kto cieszy się ostatni. Radość 

zmartwychwstania jest radością nie tylko ostateczną, ale radością na zawsze. Warto 

uczyć się mądrości w szkole Jezusa.          

   ks. Tomasz Horak 

               

 

 

 

 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali 

Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś 

o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich 

uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy 

będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go 

zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 

zmartwychwstanie". Oni jednak nie 

rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już 

w domu, zapytał ich: "O czym to 

rozprawialiście w drodze?" Lecz oni 

milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest 

największy. On usiadł, przywołał 

Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś 

chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem 

wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto 

jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 

nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". (Mk 9, 30-37) 

 

Nauczyliśmy się Chrystusa i porzuciliśmy grzeszne życie, zepsute z powodu 

zwodniczych żądz. Duch Chrystusa stale zmienia nasz sposób myślenia i widać, że 

jesteśmy nowymi ludźmi, prawymi i świętymi. Tak działa w nas nowa natura, którą 

mamy od Boga, dzięki ofierze Chrystusa. Miłość Boża rozlana w sercach naszych 

sprawia, że nie szukamy swego, ale miłujemy ludzi na wzór Chrystusa. Szukamy 

pokoju i zgody, nie gonimy za wielkością i służymy innym, ciesząc się ich 

osiągnięciami. Pan bowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i oddać 

życie za wszystkich. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 20.09; św. męcz. Andrzeja Kim Teagon,, Pawła Chong Hasang i Tow. 

7
00

 1) Za † męża Ryszarda Bekiesz, †† rodziców i szwagra Klausa, 

†† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji o. Sebastiana Unsner oraz  

z podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców. 

18
00

 1) Za † Marię Ratajczyk w kolejną rocznicę śmierci, † syna Adama,  

†† Augustyna Krawiec, Wilhelma Ratajczyk oraz †† z pokrewieństwa. 

2) Za †† rodziców Zofię i Huberta Dembińskich. 

Wtorek – 21.09; święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 

7
00 Za †† Annę i Władysława Maj, Teresę i Jana Maj oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

18
00 1) Za † Joachima Kubocz w 1. rocznicę śmierci.  

2) Za † Jerzego Jochymek, dziadków Jochymek i Woźniczka oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 22.09 

7
00

 ………………………………………………………………………………… 

17
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † Tadeusza Dymek w 5. rocznicę śmierci i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 23.09; wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. 

7
00

 Za † męża Ryszarda Kunert w rocznicę urodzin oraz za †† z pokrewieństwa 

Kunert i Kosian. 

13
00

 Ślub rzymski: Dawid Kapinos i Justyna Mateja. 

18
00

 1) Za † mamę Danutę Żaba w 5. rocznicę śmierci, † babcię Stanisławę Żaba 

w 11. rocznicę śmierci.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 15. rocznicy ślubu Iwony i Marka 

Smykała oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

Piątek – 24.09 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † Reginę Myśluk, †† rodziców z obu stron, 

†† Annę i Fabiolę Myśluk, Marię i Mieczysława Marszałek, Jana Urbanowicz 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za †† Karola Przybyła, rodziców, rodzeństwo, Helenę i Pawła Friedla, córkę 

Marię i dusze w czyśćcu cierpiące.    

 

Sobota – 25.09 

  7
00

 ………………………………………………………………………………...  

14
00

 Ślub rzymski: Jerzy Bartosiewicz i Anna Sławik. 

18
00

 Za † żonę Urszulę Gajda, †† rodziców Grzywocz i Gajda, †† z pokrewieństwa 

Grzywocz i Gajda.    

Niedziela – 26.09 – XXVI Zwykła.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzechy z okazji urodzin. 

8
15 ………………………………………………………………………………….  

9
45

 Za † Tomasza Sieleckiego, syna Wiesława, córkę Janinę, siostrę Zofię Bąk, 

synową Krystynę oraz †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Agnieszki i Wojciecha Dąbrowa z okazji 

20. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † żonę Gizelę Kuznik, †† teściów Adelgundę i Bernarda Szkudlarek, 

†† z rodziny Kuznik i Szkudlarek.  
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz.16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W tym tygodniu po urlopie powraca na misje do Malawi o. Sebastian, który 

zaprasza w poniedziałek o godz. 7
00

 na Mszę św. dziękczynną w intencji 

wszystkich, którzy wspierają Go modlitewnie i materialnie. 

 W poniedziałek o godz. 18
00 

Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klas 7. szkoły podstawowej (2. rok przygotowania).  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek o godz. 19
30

 w kościele św. Mikołaja w Krapkowicach odbędzie się 

młodzieżowe czuwanie dekanalne, na które zapraszamy szczególnie 

kandydatów do bierzmowania 3. roku przygotowania.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych  

i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby 

parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!. 

 Intencje mszalne na 2022 rok przyjmowane będą w kancelarii od 20 września. 

Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich. Jest jeszcze wiele 

wolnych intencji na ten rok, które będzie można zamawiać także  

dzisiaj w zakrystii. 


