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Refleksja 

 

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 

z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 

"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 

Żadna owca nie może się zagubić. Pan nie może się pogodzić z faktem, że choćby 

jedna osoba może się zatracić. Działanie Boga jest działaniem tego, kto wychodzi na 

poszukiwanie zagubionych dzieci, aby następnie wyprawić ucztę i radować się ze 

wszystkimi z tego powodu, że się odnalazły. Chodzi o niepohamowane pragnienie: 

nawet dziewięćdziesiąt dziewięć owiec nie może powstrzymać pasterza, zamknąć go 

w owczarni. Mógłby myśleć: dokonam bilansu – „mam dziewięćdziesiąt dziewięć – 

straciłem jedną – to w końcu nie taka wielka strata”. Nie, wyrusza On na 

poszukiwanie tej jednej, bo każda jest dla Niego bardzo ważna. A ta potrzebuje 

najbardziej, bo jest najbardziej opuszczona, najbardziej odrzucona, i On idzie by jej 

właśnie szukać. Wszyscy otrzymaliśmy przekaz: miłosierdzie względem grzeszników 

jest stylem działania Boga i temu miłosierdziu jest On absolutnie wierny: nic i nikt nie 

może Go odwieść od woli zbawienia. Bogu obca jest nasza aktualna kultura 

odrzucenia. Bogu jest ona absolutnie obca. Bóg nie odrzuca żadnej osoby. Bóg kocha 

wszystkich, poszukuje wszystkich. Każdego, osoby za osobą. Nie zna On tego słowa: 

odrzucić ludzi! Bo cały jest miłością i cały jest miłosierdziem. 

We wspólnocie chrześcijańskiej jest zawsze ktoś, kogo brakuje i poszedł sobie, 

zostawiając puste miejsce. Czasami powoduje to zniechęcenie i prowadzi nas do 

przekonania, że jest to nieuchronna strata, choroba, na którą nie ma lekarstwa. Wtedy 

grozi nam zamknięcie w owczarni, gdzie nie będzie zapachu owiec, ale smród 

zamknięcia! My chrześcijanie, nie możemy być zamknięci, bo mielibyśmy smród 

rzeczy zamkniętych! Nigdy. Musimy wychodzić. To zamknięcie się w sobie, w małej 

wspólnocie, w parafii, w poczuciu że jesteśmy „sprawiedliwymi”. Dzieje się tak, gdy 

brakuje zapału misyjnego prowadzącego nas do spotkania innych. W wizji Jezusa nie 

ma owiec definitywnie straconych. Żadna odległość nie może trzymać pasterza  

w oddali, a żadna owczarnia nie może wyrzec się brata.  

 

Papież Franciszek 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy 

celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie: 

„Ten przyjmuje grzeszników  

i jada z nimi”. Opowiedział im 

wtedy następującą 

przypowieść: „Któż z was, gdy 

ma sto owiec, a zgubi jedną  

z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu 

na pustyni i nie idzie za 

zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy 

ją znajdzie, bierze z radością na 

ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze 

mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie 

większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż  

z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, 

sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, 

którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych  

z jednego grzesznika, który się nawraca”. (Łk 15,1-10) 

Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów, 

dzielenia ludzi na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często budzą  

w nas oburzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu potrzebujemy 

miłosierdzia. Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych bliźnich, to tylko po to, 

byśmy jak Abraham orędowali za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś inny, widząc nasze 

zło, pomodli się i za nas.  

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 16.09; wspomnienie św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa. 

7
00

 Za † Horsta Gabor w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za †† Reginę Myśluk, Michalinę, Annę i Daniela Myśluk, siostrę zakonną 

Fabiolę Myśluk oraz †† Leokadię, Józefa, Marię Marszałek i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Za †† matkę Paulinę Parucha w kolejną rocznicę śmierci, ojca Leopolda, braci 

Huberta i Ericha oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek – 17.09 

7
00 Za † Annę Gacka. 

18
00 1) W † Hildegardę Nowak w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowak, 

Wicher i Prusko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Za †† rodziców Pawła i Helenę Fridla, córkę Marię, wnuczkę Manuelę  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 18.09; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 

7
00

 Za † męża Zygmunta Rybarczyka w 12. rocznicę śmierci. 

 17
00

 1) Za † Teresę Wyszkowską – od sąsiadów.   

2) Za † Marię Wicher oraz †† z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Czwartek – 19.09 

7
00

 Za † syna Arkadiusza Kostrzewskiego w 1. rocznicę śmierci.  

18
00

 1) Za †† mamę Adelajdę Felis w 6. rocznicę śmierci, ojca Teodora Felis, wujka 

Arnolda Wiencek, †† z pokrewieństwa Felis i Wiencek oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) W intencji mieszkańców ul. Mickiewicza oraz rodziny Bauch i Seget 

opiekujących się kapliczką Trójcy Przenajświętszej.   

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

7
00

 Za † Helenę Koszyk w dniu urodzin. 

18
00

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

Krawiec, Wilhelma Ratajczyk i †† z pokrewieństwa.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Karoliny i Michała Beer w 1. rocznicę 

ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie – od rodziców.  

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

7
00

 Za †† rodziców Marię i Tadeusza Szela, żonę Gabrielę, dziadków Zofię i Piotra 

Rypalla.  

18
00

 1) Za † męża, ojca i dziadka Adolfa Hubalę, †† z rodziny Hubala i Greszta.  

2) Za †† męża Wernera, teściów Klarę i Pawła Fait, rodziców Stefanię  

i Władysława Ćwikła, siostry, braci, szwagrów, siostrzenice i siostrzeńców,  

†† z pokrewieństwa Fait i Ćwikła. 

3) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ilony i Janusza. 

Niedziela – 22.09 – XXV Zwykła 

7
00

 Za † Grażynę Wierną w rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i rodzeństwo.  

8
15 Za † Elfrydę Rodek w 30. dzień po śmierci.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 W intencji Pielgrzymów na Górę św. Anny.  

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Iwony i Dominika Zugaj z okazji  

2. rocznicy ślubu.   

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † Wandę Korzeniowską – od rodziny Chwaliszów i Korzeniowskich.    

 

OGŁOSZENIA 
 

 Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża św. przeżywa dziś parafia w Malni. Piesza 

pielgrzymka do Malni wyruszy o godz. 9
45

 sprzed kościoła. Serdecznie zapraszamy 

do wzięcia w niej udziału. 

 W dniu dzisiejszym dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony. Wszystkim, którzy 

włączyli się w przygotowanie tej uroczystości składamy serdeczne podziękowania. 

 Po Mszach św. rozprowadzany jest kołacz (krajanka śląska). Wszystkim 

ofiarodawcom składającym ofiary w sklepiku, naszym paniom „od rozprowadzenia” 

oraz wszystkim pomagającym – składamy serdeczne Bóg zapłać!   

 Od godz. 15
00

 zapraszamy na festyn dożynkowo – parafialny, który odbędzie się na 

placu przy plebanii. W programie występy: Krapkowickiej Orkiestry Dętej, Claudi  

i Kasi Chwołka, duetu tanecznego Tamiry i Anthon’ego, Klubu Wokalisty KDK, 

Sekcji Żywocickich Monocyklistów i zabawa taneczna z zespołem FLIRT. Ponadto 

malowanie twarzy, balonowe niespodzianki, kawa, ciasto, zimny i gorący bufet  

i wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy.  

 W poniedziałek o godz. 10
00

 zapraszamy panów do rozbiórki namiotu.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna, a po Mszy św. w kościele spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania  1. roku przygotowania (klasa 6).  

 W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek od godz. 19
30 

 w naszym kościele dekanalne czuwanie dla młodzieży. 

Bardzo serdecznie zapraszamy naszą młodzież parafialną zwłaszcza licealną  

i studencką do licznego udziału. Natomiast dla kandydatów wszystkich roczników 

przygotowujących się do bierzmowania udział w czuwaniu jest obowiązkowy! 

Szczegóły na plakacie! 

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę 

na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Za tydzień 

przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać! 

 
 


