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Refleksja 

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij 

się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. 

W starożytności było powszechnie wiadomo, że korzenie czarnej morwy rozrastają się 

ekspansywnie na wszystkie strony. Dzięki temu bardzo trudno jest wyrwać to drzewo 

wraz z korzeniami. Wiadomo również, że ziarenko gorczycy jest bardzo malutkie, tym 

bardziej w zestawieniu z morwą, zatem moc łaski, jaka kryje się za jednym nawet 

aktem wiary, jest nieporównywalnie wielka. Skoro Jezus mówi, że drzewo, które 

potrafi przetrwać na jednym miejscu nawet około 600 lat, może być wyrwane, jeśli się 

ma wiarę porównywaną tylko z nikłym ziarenkiem, to istotnie cuda można zdziałać 

mając łaskę prawdziwej, silnej wiary. Apostołowie rozumieli, czego można dokonać 

dzięki silnej wierze, dlatego prosili o pomnożenie wiary. 

Jezus nie zostawił Dwunastu bez odpowiedzi na ich niecodzienną prośbę. Wskazał na 

niezwykłą moc każdego aktu szczerej wiary i podał kilka konkretnych wskazań, 

odnoszących się do istoty pokornego służenia. Sługa, który nie ma za złe swemu panu 

tego, że po całym dniu ciężkiej fizycznej pracy nie jest zaproszony do stołu, by się 

posilić, ale musi ten posiłek wcześniej przygotować i cierpliwie czeka, dopóki pan 

pierwszy zaspokoi swój głód, i który również nie skarży się na to, że nikt mu nie 

powie prostego „dziękuję” – to obraz człowieka, który służy z prawdziwą pokorą. 

Takimi powinni być uczniowie Jezusa. 

Nie domagać się żadnej, bodajże przysługującej za pracę zapłaty, lecz przeciwnie, 

mieć świadomość, że jest się tylko bezużytecznym sługą, że wykonuje się tylko to, co 

do mnie należy, że wypełnia się tylko nakazy Pana – oto wzór pokornej służby. Taka 

postawa prowadzi do otwarcia na Boga. Taka postawa pogłębia świadomość, że to 

Bóg wszystko mi daje, że to od Niego we wszystkim zależę, że cała moc, jakiej mogę 

doświadczać na co dzień, pochodzi wyłącznie od Niego, że jestem nieużytecznym 

sługą, który niczym szczególnym się nie wykazuję, bo sam, bez Boga, nic nie mogę 

uczynić. Taka postawa pogłębia wiarę, czyli moją osobistą relację do Boga, moją więź 

z Nim, moją odpowiedź na Jego objawioną miłość. 

Podejmując się pokornej służby, pozwalam Bogu, by mnie kochał i wszystko mi 

dawał. Dziecięce zaufanie wzrusza i otwiera Jego serce. 

                                                                                     ks. Franciszek Wielgut SCJ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż 

nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się w morze”, a byłaby wam 

posłuszna. Kto z was, mając sługę, 

który orze lub pasie, powie mu, gdy 

on wróci z pola: „Pójdź i siądź do 

stołu”? Czy nie powie mu raczej: 

„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz 

się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,  

a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy 

dziękuje słudze za to, że wykonał to, 

co mu polecono? Tak mówcie i wy, 

gdy uczynicie wszystko, co wam 

polecono: „Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać”. (Łk 17, 5-10) 
 

Nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: Oto ucisk i przemoc... Krzywda mi się 

dzieje, a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca proroka, ale też każdego z nas, by  

w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Nim całą nadzieję. Dla tego, kto 

wierzy, naprawdę nie ma nic niemożliwego: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej górze: przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. 

Wiara przeprowadza nas przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw 

którym się buntujemy. Kiedy przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie 

tylko nas nie zabijają, ale ostatecznie prowadzą nas do pełni życia, która jest  

w Chrystusie zmartwychwstałym.  
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 7.10; wspomnienie NMP Różańcowej. 

7
00

 1) Za † Stefanię Ralli w kolejną rocznicę śmierci i † Tadeusza Rallis. 

2) Za †† brata Mikołaja w 4. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Jana, brata 

Kazimierza, bratanka Mariusza i Adama, bratową Teodorę Buczkowskich  

i dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 Za †† rodziców Emilię i Jana Kopeć, teściów Cecylię i Jana Gajowy, braci 

Stanisława, Konstantego, siostrę Lucynę, bratowe Bogumiłę, Reginę, szwagra 

Henryka Pszczoła oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Wtorek – 8.10 

7
00 

Za †† wnuka Marka Binc, braci Tadeusza, Józefa Bałachowskich, †† 

rodziców z obu stron. 

18
00 

1) Za †† z rodziny Boguszewskich, Orzeł, Ochlast i Brzóska.    

2) Za † żonę Annę Szczudrawa.  

Środa – 9.10 

7
00

 Za †† syna Kazimierza, Stefana, †† księży i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17
00

 1) Za † Tadeusza Barańskiego – od rodziny Fornek. 

2) Za †† rodziców Fiedler, córkę, bratową, matkę Filomenę i †† 

pokrewieństwo z obu stron.  

Czwartek – 10.10 

7
00

 Za † Richarda Kania – od kolegi Stanislaus Chylla.  

18
00

 1) Za † Andrzeja Tice w 1. rocznicę śmierci. 

2) Za † Łucję Nawarowską i †† z pokrewieństwa.     

Piątek – 11.10 

7
00

 Za † męża Czesława w kolejną rocznicę śmierci, †† siostrę, siostrzeńca, 

rodziców, teściów i brata.   

18
00

 1) Za † męża Ryszarda Hajdas, †† rodziców Janinę i Franciszka 

Kazimierowicz, teściów Marię i Juliana Hajdas.   

2) Za †† rodziców Marię i Antoniego Żok, brata Antoniego, Jana Matysek, 

pokrewieństwo Żok, Janoszka, Kobiela i Swoboda oraz Kazimierę Sikora. 

Sobota – 12.10  

7
00

 Za † Marię Kania w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za †† rodziców Rösner i Krupa, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† Elfrydę Rodek – od mieszkańców ul. Jagiellońskiej.  

 

Niedziela – 13.10 – XXVIII Zwykła 

7
00

 Za † Olgę Cieślik w 10. rocznicę śmierci, †† z rodziny Kot i Cieślik.  

8
15 

Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Jarosz, Fleischer, Szczepański, 

Reinert i Grabelus oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Za † Danutę Kościuk w 1. Rocznicę śmierci – od koleżanek.   

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Beaty z okazji 50. rocznicy urodzin 

oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie.   

17
00

 Za † Grażynę Kwiecień w 1. rocznicę śmierci.  

Nabożeństwo Fatimskie   

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś po Mszy św. o godz. 11
15

 spotkanie dla rodziców kandydatów do 

bierzmowania wszystkich trzech roczników przygotowania (kl. 6, 7, 8 SP  

i 1 szkoły średniej). Odpust parafialny przeżywa Parafia św. Mikołaja  

w Krapkowicach. 

 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16
15

, w środę po Mszy 

św. szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 17
15

.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna.  

 W czwartek nie będzie spotkania Kręgu biblijnego.  

 W piątek W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla ministrantów  

i lektorów, a o godz. 19
00

 spotkanie dla młodzieży.  

 W przyszłą niedzielę (13.10.) przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski. Po 

Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie (nie będzie 

różańca o godz. 16
15

). W tym dniu kazania wygłosi o. Sebastian Unsner. 

Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misyjne o. Sebastiana. Przed 

kościołem zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą naukę dzieci  

i młodzieży z ubogich rodzin.  

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Do końca roku jest jeszcze bardzo wiele wolnych intencji mszalnych, można je 

zamawiać także dziś w zakrystii. Intencje na nowy rok będą przyjmowane  

w kancelarii od poniedziałku. Istnieje możliwość zamówienia także Mszy św. 

gregoriańskiej. 

 


