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Refleksja 

Jan jest człowiekiem uczucia, serca, człowiekiem wrażliwym, przejrzystym, 

kontemplacyjnym. Jakub z kolei doktrynerem, człowiekiem intelektu, prawa, jasnych 

zasad. Obaj są odważni, mają silny temperament. A także ambicje i może zbyt 

wygórowane oczekiwania. 

Jezus nie niszczy ambicji uczniów, tylko nadaje jej właściwy kierunek. Nie ma nic 

złego w tym, że ktoś ma wielki temperament, jest człowiekiem ambitnym albo 

zapobiegliwym. Problemem jest, czy temperament, ambicje, pragnienia kieruje na 

właściwe tory. Potencjał, energie, miłość można skierować na Boga, ale można 

również wykorzystać jako siłę niszczącą. Dlatego wielu świętych miało świadomość, 

że jedyną alternatywą jest bycie świętym albo wielkim grzesznikiem (A. Pronzato). 

Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, być z Nim, w Jego chwale. I tego samego 

chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, by dzielili z Nim Jego życie. Ale Jezus rozumie to 

inaczej. Dlatego mówi do uczniów: Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie proszą  

o pierwsze miejsca. Ale nie są świadomi, że w hierarchii Jezusa bycie pierwszym 

oznacza podjęcie trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać obok Jezusa oznacza być 

ukrzyżowanym razem z Nim. 

Uczniowie są niecierpliwi, chcą być już u celu, w chwale, a Jezus pragnie, by Mu 

towarzyszyli w drodze, w trudzie. Dlatego stawia pytanie: Czy możecie pić kielich, 

który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? - i otrzymuje 

(moglibyśmy rzec bezczelną) odpowiedź: Możemy. Jan i Jakub nie odwracają się od 

trudności, od cierpienia, okazują zdecydowanie i lojalność, która musiała ucieszyć 

Jezusa. Dlatego nie wypomina im zarozumiałości. Wie przecież dobrze, że niedługo 

wobec próby sprawdzą się. Jan będzie stał pod krzyżem i wraz z Maryją doświadczy 

męczeństwa serca. Jakub będzie pierwszym z Apostołów, który odda życie za Jezusa. 

Jednak miejsca po prawej i lewej stronie Jezus może dać tym, którym są 

przygotowane. Jezus jest posłuszny Ojcu. Sam rezygnuje z wszelkiej władzy, nawet  

z władzy decydowania, kto ma być najbliżej Niego. Gdyby uczniowie zwrócili się z tą 

prośbą do Boga Ojca, otrzymaliby zapewne podobną odpowiedź. Syn wskazuje na 

Ojca, a Ojciec na Syna. Nie po to, (jak my), by uniknąć odpowiedzialności i złożyć 

ciężar na drugiego. Ale po to, by uczcić się wzajemnie. Ja nie szukam własnej chwały, 

Ja czczę Ojca - mówi Jezus (J 8, 49n). 

Jakie są moje ambicje? Czy wiem, o co proszę? Czy nie boję się panicznie cierpienia  

i wszystkiego, co kojarzy się z krzyżem? Co jest moim kielichem, który daje mi Bóg 

Ojciec? W jaki sposób go przyjmuję?                                            
       Stanisław Biel SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, 

podeszli do Jezusa i rzekli: 

"Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam 

uczynił to, o co Cię poprosimy". On 

ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam 

uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, 

żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 

jeden po prawej, a drugi po lewej 

Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie 

wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 

kielich, który Ja mam pić, albo 

przyjąć chrzest, którym Ja mam być 

ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: 

"Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: 

"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, 

wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie 

prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy 

usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 

przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 

narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między 

wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A 

kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo 

i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie 

jako okup za wielu". (Mk 10, 35-45) 

Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego 

mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii 

w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce być 

pierwszym, niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. Stań się najmniejszy, stań 

się nieważny, stań się jak Chrystus. 

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 – 22.10; wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

7
00

 1) Za † Franciszkę Szynawa. 

2) Za † brata Tadeusza, †† rodziców Daniela i Aleksandrę. 

18
00

 Przez wstawiennictwo św. Matki Bożej Niestającej Pomocy i św. Rodziny  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Wasąg oraz za †† ojca  

i teściów. 

Wtorek – 23.10 

7
00

 Za † Franciszkę Szynawa. 

18
00 Za †† rodziców Anielę i Władysława, brata Wiktora Ziemniak, ojca Karola 

Paterok, siostrę Krystynę Anioł, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Środa – 24.10 

7
00

 Za † Franciszkę Szynawa. 

17
00

 1) Za† męża, ojca i dziadka Henryka Zgolik w dniu urodzin.  

2) Za † Magdalenę Studniorz w kolejną rocznicę śmierci, † jej męża Zygfryda 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Czwartek – 25.10 

7
00

 Za † Franciszkę Szynawa. 

18
00

 1) Za † mamę Krystynę w dniu jej urodzin, † ojca Tomasza i † Tomasza. 

2) Za †† rodziców Zofię i Władysława Dżugaj, Helenę i Jana Zatorskich, 

siostrę Teresę, szwagra Józefa, brata Tadeusza, bratową Emilię, swata 

Tadeusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 26.10 

7
00

 Za † Franciszkę Szynawa. 

18
00

 1) Za † żonę i matkę Krystynę Chyra. 

2) Za † męża i ojca Joachima Koziołek w kolejną rocznicę śmierci,  

†† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 27.10.  

7
00

 1) Za † Annę Rybisz i † Henryka Rybisz w 5. rocznicę śmierci. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin syna Jana oraz  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

18
00

 1) Za † żonę Irmgardę Koziołek, †† z pokrewieństwa Koziołek i Kabela  

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Franciszkę Szynawa. 

Niedziela – 28.10 – XXX Zwykła. 

7
00

 Za † Franciszkę Szynawa. 

8
15 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Leo Gabrielczyk z okazji 80. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.   

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za †† Józefa, Katarzynę i Wincentego Szczecina, Marię, Michała, Janinę, 

Stanisława, Józefa Kaszuba oraz Bożenę Pura. 

11
15

 Za † Stefana Marka Machnio w 1. rocznicę śmierci. 
(Po Mszy św. chrzest dzieci: Zuzanna Mućka, Sophie Wiśniewska) 

16
15 Nabożeństwo różańcowe. 

17
00

 Za † Mariana Gackowskiego w 2. rocznicę śmierci. 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś w kościołach odbywa się liczenie wiernych, w związku z tym prosimy  

o powolne opuszczanie placu kościelnego.  

 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.  16
30

 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży, a o godz. 17
00 

Msza 

św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 W piątek o godz. 19
00 

w kościele nabożeństwo modlitewne prowadzane przez 

siostry ze Wspólnoty Błogosławieństw ze Strzelec Opolskich. Zapraszamy 

serdecznie wszystkich parafian, zwłaszcza rodziców, których dzieci przygotowują 

się do przyjęcia sakramentów świętych – I Komunii św. i Bierzmowania. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje w świecie, a w przyszłą niedzielę na 

potrzeby parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów,  

a przyszłą niedzielę zbiórka na ogrzewanie. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!  

 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych,  

a wypominki można składać w zakrystii.  

 Nasza parafia organizuje wyjazd na jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna  

1 grudnia br. W programie m.in. zwiedzanie Zwinger, wizyta w Galerii 

Porcelany, zwiedzanie muzeum w zamku oraz katedry Drezdeńskiej.  

W godzinach popołudniowych czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Koszt 

wyjazdu 145 zł i 25 €. Zapisy w zakrystii. 

 W kancelarii przyjmowane są  intencje na 2019 rok. 

 


