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Refleksja 

 

Co robić, jak żyć, aby przekroczyć bramy nieba, przez które wielu ludzi będzie chciało 

przejść? Wypowiedź Jezusa, zanotowana przez św. Łukasza, jest naznaczona atmosferą 

pewnej rywalizacji, wysiłku i napięcia między ludźmi, którzy chcą dostąpić zbawienia. 

Okazuje się, że efekt, tej „rywalizacji” będzie zaskakujący: „Oto są ostatni, którzy będą 

pierwszymi i pierwsi, którzy będą ostatnimi”. 

Samo słowo „rywalizacja” i zdobywanie miejsc natychmiast kojarzy się nam ze 

współzawodnictwem sportowym, w którym bez większych problemów można 

wskazać, kto jest pierwszy, a kto ostatni. Już samo uczestnictwo w zawodach jest 

wyróżnieniem dla sportowców, pewną formą nagrody i uwieńczeniem ich kilkuletniej 

pracy. Są także inne mistrzostwa, w których uczestniczy ponad miliard zawodników! 

Nie są to igrzyska sportowe, lecz „mistrzostwa duchowe” – „Boże igrzyska”,  

w których uczestniczą mieszkańcy wszystkich „narodów i języków”. Izajasz  

w prorockiej wizji opisywał, że uczestnicy tych „igrzysk” przybędą „na koniach, na 

wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach". My natomiast, ludzie żyjący  

w XXI w., opieramy się już nie tylko na prorockiej wizji, ale na faktach z własnego 

życia. 

Dla każdego chrześcijanina, osobistym momentem inaugurujący „duchowe 

mistrzostwa” stanowi chrzest. Od tego momentu mam pełne prawo i szansę na 

zdobycie nagrody. Jest to nagroda dużo trwalsza od olimpijskiej sławy, majątku czy 

złota. Nagrodą „mistrzostw duchowych” jest wieczność, szczęście, którego smak 

zaczynamy poznawać już w trakcie ziemskiego życia. I ta obietnica zbawienia 

obejmuje wszystkich bez wyjątku. 

W duchowych zmaganiach najważniejsze jest nie to, co zewnętrzne i widoczne dla oka, 

tutaj liczy się wnętrze „zawodników”, które najlepiej zna sam Bóg – sprawiedliwy 

Sędzia. Chcąc zdobyć medal, sportowcy codziennie przynajmniej przez kilka godzin 

pracują ze swoim trenerem. Będąc chrześcijaninem, jestem „zawodnikiem igrzysk 

duchowych”. Skoro doba ma 96 kwadransów, to ile z nich poświęcam na mój kontakt  

z Bogiem? Czy ja w ogóle walczę o niebo? Nieba nie zdobywa się bowiem przy okazji, 

o nie trzeba świadomie zabiegać. 

ks. Leszek Smoliński 
 

 

 

 

 

 

 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając  

i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz 

ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni 

będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie 

wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, 

powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie 

zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi 

zamknie, wówczas, stojąc na dworze, 

zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, 

otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie 

wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie 

mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą,  

i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On 

rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 

jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,  

i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 

Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi". (Łk 13, 22-30) 
 

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego 

zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: Bo tego Pan 

miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Bóg jest mądrym 

Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. 

Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.  

 
 
 
 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl 

 

Intencja  ogólna –Wrzesień 2019 

 

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali  

dla ochrony mórz i oceanów. 

 

 

 

 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 26.08; Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

7
00

 ………………………………………………………………………………… 

18
00

 Za †† mamę Marię, Józefa, Anastazję i Pawła oraz †† z rodzin. 

Wtorek – 27.08; wspomnienie św. Moniki. 

7
00 

Za †† Jana i Annę Marcinek, rodziców, syna, synową, zięcia,  

†† pokrewieństwo Marcinek, Jarosz i Rottau. 

18
00 

1) Za † męża i ojca Jerzego Król w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców 

Agnieszkę i Franciszka Szywalskich, Gerdę i Henryka Weiss, szwagra 

Joachima Myśliwiec, Małgorzatę Gabor, Annę i Leona Konieczny. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. Hieronima. 

Środa – 28.08; wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Andrzeja Mularczyk w 13. rocznicę śmierci 

oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 17
00

 Za †† rodziców Alojzego i Małgorzatę Budzińskich, dziadków Anielę  

i Franciszka Budzińskich, babcię Rozalię Panek.    

Czwartek – 29.08; wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

7
00

 ………………………………………………………………………………… 

18
00

 1) Za †† Stanisława i Bronisławę Ruszewskich, †† z pokrewieństwa i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Krystynę Szyszko w 30. dzień po śmierci. 

Piątek – 30.08 

7
00

 Za †† rodziców i teściów Annę i Reinholda Niestroj.  

18
00

 Za † Romana Dobrzyńskiego w 5. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 31.08 

7
00

 ………………………………………………………………………………… 

18
00

 1) Za † ojca Jerzego Jochymek i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Skubała. 

 

Niedziela – 1.09 – XXII Zwykła 

7
00

 Za †† Kacpra i Ewę Łapot, †† z pokrewieństwa Kopeć i Łapot. 

8
15 

………………………………………………………………………………... 

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Za †† Aleksandrę Klaja, Barbarę Kauf, Honoratę Korba, Zygmunta Korba, †† 

z pokrewieństwa Święcicki, Korba i Nawara.  

11
15

 Za †† Józefę i Kazimierza Bajko, †† z rodziny Bajko. 

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

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

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory.  

 We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18
00 

pragniemy podziękować za cztery 

lata pracy w naszej parafii ks. Hieronimowi, który od 28 sierpnia będzie 

pracował w parafii w Bogacicy. 

 W czwartek, 29 sierpnia, w godz. od 8
00

 – 14
00

 na placu przy plebanii odbędzie 

się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (komputery, 

drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD, itp.). Szczegóły na plakacie i 

ulotkach. 

 Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Górę św. Anny i na Obchody 

Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów. Pielgrzymi wyruszą z naszego kościoła 

w piątek o godz. 14
00

. 

 W sobotę o godz. 17
00

 spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczynającym 

się nowym rokiem szkolnym.  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Informujemy, że w nowym roku szkolny przygotowania do bierzmowania  

w naszej parafii odbywać będą się w poniedziałki dla uczniów klasy 1. szkoły 

średniej i klasy 8. szkoły podstawowej(3. rok przygotowania) oraz w środy dla 

uczniów klasy 7. i 6. szkoły podstawowej. 
 


