
Co wolno w szabat?

Szabat, który ma służyć życiu, zostaje przez fa-
ryzeuszy splamiony myślą o śmierci. Milczą, kiedy
Jezus pyta ich, czy w szabat można zabić, ponieważ
właśnie w dzień szabatu myślą o zgładzeniu Jezusa.
Jest to przekleństwo ciążące na wszystkich lu-
dziach, którzy bezwarunkowo służą prawu: stają się
przyczyną śmierci, gdyż zniewalają życie. Często
nieświadomie przestają nawet pamiętać o Bogu czy o ludziach, ogar-
nięci tylko jedną obsesją: prawem. Jako ludzie strachliwi albo myślący
ściśle, uważają za rzecz prostszą i pewniejszą trzymać się skrupulatnie
tego, co jest napisane. I starają się to wszystko narzucić innym, nie do-
puszczając żadnej możliwości zmiany. Niewolnicy potrzebują niewol-
ników.

Po czyjej stronie jesteśmy my? Takie pytanie może się wydawać
obraźliwe, ale pokusa formalizmu zawsze nam grozi. Wystarczy zoba-
czyć, co uczyniliśmy z naszą niedzielą: znowu zakazy i nakazy. Teraz
z kolei istnieje tendencja, żeby wszystko odrzucać, ale odrzucanie nie-
koniecznie jest wyzwoleniem – jest to inny sposób ustąpienia formali-
stom: nie chcemy mieć nic do czynienia z tym, co oni obrzydzili.

Lepiej spróbować zrozumieć – w duchu Jezusa – co to znaczy, że
szabat ustanowiony został dla człowieka. Niedziela może się stać
świętem życia: to czas, kiedy nareszcie można odetchnąć, spotkać się
z bliskimi, spotkać się z Bogiem. Udane niedziele mogłyby nas nau-
czyć, jak przeżywać całe życie w obecności Boga.

Ewangelista zresztą nie zamyka nas w dyskusjach na temat szaba-
tu. Pytanie Jezusa jest pytaniem tego, który wyzwala: „Czy wolno
uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”. Kiedy
czujemy, że formalizm albo przeciwnie, pogarda dla prawa, mogłyby
zaciemnić nasz osąd, skierujmy się intuicyjnie ku dobru i ku życiu.
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Skarpety Jana
(opowiadanie)

W XIX wieku w pewnym angielskim miasteczku po mie-
siącach pracy grupa murarzy ukończyła budowę bardzo wyso-
kiego fabrycznego komina. Ostatni robotnik zszedł z niebez-
piecznego drewnianego rusztowania. Wszyscy mieszkańcy
miasteczka przyszli, by świętować to wydarzenie i pomagać
przy rozbieraniu rusztowania.

Gdy tylko wśród huku, kurzu, śmiechów i okrzyków runę-
ły deski i belki, na szczycie komina zobaczono głowę robotni-
ka, który robił wykończenie wewnętrznego kołnierza. Tłum
zamarł. Zapanowało przerażenie.
Potrzeba będzie wielu dni, by postawić nowe rusztowanie…
w międzyczasie ten murarz umrze z zimna, pragnienia i gło-
du…

Wśród zgromadzonych ludzi była również zrozpaczona
matka murarza. W pewnym momencie podeszła pod komin,
dała synowi znak i zawołała:
– Janie, zdejmij skarpety!
Wśród tłumu rozszedł się szept:
– Biedaczka, rozpacz spowodowała jej w głowie zamęt…
Ale kobieta nalegała. Aby jej nie martwić, Jan zdjął skarpetę.
Kobieta krzyknęła znowu:
– Wywróć ją i znajdź supeł, potem zacznij pruć.
Mężczyzna posłuchał i szybko w swoich dłoniach miał już spory kawałek
wełny.
– Zrób to samo z drugą skarpetą, następnie zwiąż razem nici i zrzuć na
dół, trzymając silnie jeden koniec.

Jan wypełnił polecenie. Do tej wełnianej nici przywiązano nić baweł-
nianą, którą Jan przyciągnął do siebie. Potem do nici bawełnianej przycze-
piono sznurek, a do sznurka gruby powróz i wreszcie mocną linę. Jan
przywiązał ją mocno do komina i zszedł po niej wśród okrzyków tłumu.

Twoje życie i zbawienie zależy od rzeczy kruchych.
Prawdopodobnie już je masz.

Wystarczy pomyśleć…



Porządek nabożeństw
03.06.2018 – 10.06.2018

niedziela 3 czerwca 2018 – IX Zwykła
07:30 Za zm. Leona Konieczny, rodziców Antonię i Augusta, braci Dominika i Jo-

achima, zm. Annę i Alojzego Wawrzik i zm. z pokrewieństwa Myrwa-
Wawrzik-Jasny-Konieczny. [zapowiedzi x2!]

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Różę Kszuk, zm. męża, zm. z rodzin Kszuk i Krybus
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. ze Chrztem Zbigniewa Szołtysik za zm. rodziców Marię i Maksymi-
liana Kołodziejczyk, Genowefę i Jana Nowak, syna Maksymiliana, córkę
Adelajdę,  synową Urszulę,  2 zięciów, dziadków i  zm. z pokrewieństwa z 4
stron. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

14:00 Nieszpory niedzielne z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w intencji dzieci z okazji Dnia Dziecka.

poniedziałek 4 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. męża Bernarda Piecha w 1. rocznicę śmierci. Procesja Oktawy Boże-

go Ciała.
wtorek 5 czerwca 2018 – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
18:00 Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Moni-

kę i Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Jaskoła-Paris i dusze w czyśćcu cier-
piące. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

środa 6 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Józefa Pieruszka, Angelę, Wincentego i Roberta Klossek, oraz pokre-

wieństwo Klossek-Pierusza-Rzodeczko. Procesja Oktawy Bożego Ciała.
czwartek 7 czerwca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Hildegardę Wallach w 30 dni po śmierci.
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Ewę i Michała Bajerski, Stanisławę i Władysława

Słaby, dziadków z 4 stron, Kazimierza Bajerskiego, Emilię Zaczyk Rene
Marchut i dusze w czyśćcu cierpiące. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

piątek 8 czerwca 2018 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
18:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinanda Kri-

bus, córkę Hildegardę i Leonarda Wochnik, Józefa Pater, pokrewieństwo Mi-
ka-Krybus-Chroboczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 9 czerwca 2018 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
18:00 Za zm. Henryka Kurek, rodzeństwo Monikę i Franciszka oraz ojca Bernarda,

wnuka Adama, dziadków i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 10 czerwca 2018 – X Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Szczuka, żonę Klarę, synową Ritę, wnuka Alojzego, Annę

Burdzik i pokrewieństwo Szczuka-Krybus-Burdzik.
10:30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże z

okazji 18. rocznicy urodzin młodzieży z rocznika 2000.



Informacje duszpasterskie
03.06.2018 – 10.06.2018

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje a po Mszach św.
zbiórka do puszek Świątynie Opatrzności Bożej i Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim
hojnym ofiarodawcom.

Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnie-
nia obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Szcze-
gólnie dziękujemy wszystkim budowniczym ołtarzów i wykonawcom dy-
wanów kwiatowych, młodzieży idącej ze sztandarami, Panom niosącym

baldachim, Dzieciom pierwszokomunijnym, rocznicowym i sypiącym kwiaty oraz ich
opiekunkom, Pani Organistce, Panu Kościelnemu i służbie liturgicznej.
We wtorek, na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie do salki naszą Parafialną Radę
Duszpasterską. Jak zwykle proszę o przekazanie im ewentualnych spraw, które należało-
by na tym spotkaniu poruszyć.

W przyszłą niedzielę, 10. czerwca, w wielu miastach Polski odbędą się Mar-
sze dla Życia i Rodziny. W Raciborzu taki Marsz wyruszy spod kościoła Mat-
ki Bożej o 17:00. Uczestnicy przejdą do kościoła św. Mikołaja, gdzie o 18:00
rozpocznie się Koncert Uwielbienia z udziałem wykonawców Opolskiego

Koncertu Uwielbienia. Zachęcam do uczestnictwa w tych wydarzeniach, aby w ten spo-
sób także głośno upomnieć się o prawo do ochrony każdego poczętego życia. W Polsce
jest jeszcze w tej kwestii wiele do zrobienia…

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Daniel Jarosz, s. Pawła i Felicji z naszej parafii
· Agnieszka Śmierzchalska, c. Bogusława z parafii Wniebowzięcia NMP w

Raciborzu.
(zapowiedź pierwsza)

· Krzysztof Porombka, s. Marka i Kariny z parafii św. Mikołaja w Raciborzu
· Karina Bulla, c. Andrzeja i Grażyny z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz
kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(08.06.2018, godz. 18:45) Walach Halina, Wala Zofia, Fitzon Elżbieta, Bedrunka Ga-
briela, Zapotoczny Maria i Górkiewicz Urszula, a w piątek za 2 tygodnie (15.06.2018,
godz. 18:45) Kocur Martina, Krybus Stefania, Makulik Maria, Iskra Gabriela, Malchar-
czyk Aldona i Kałuża Monika.

Zarząd Koła DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza wszystkich członków i
sympatyków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, które odbędzie się w
niedzielę 17.06.2018 r. od godz. 16.00 w sali Koła DFK Grzegorzowice.
Koszt: 15 zł/członkowie, 25 zł/pozostali. Zapisy: Teresa Jurecki, Krystyna Ga-
wlik, Dorota Walach, Agnieszka Czogała.

W czwartek po Mszy św. szkolnej ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie forma-
cyjne dla młodzieży VI i VII kl. Szkoły Podstawowej, przygotowującej się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.


