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M  J
„Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, po-

słuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.”

Tak pisze o mądrości Apostoł Jakub. Jest to charakterystyka niezwykle
ciepła, nasycona dobrocią. Miara mądrości, jaką nakreślił św. Jakub, nie
jest miarą, która byłaby popularna i powszechnie uznawana. Podobna re-
fleksja nasuwa się po lekturze pierwszego czytania. Zaczerpnięte zostało z
Księgi Mądrości. Właśnie M . I cóż tam czytamy? O zasadzce na
człowieka sprawiedliwego, który zginie i przepadnie, bo mądrzy tego świa-
ta (pomysłowi, chytrzy, cwani, przebiegli, ostrożni... – to ze słownika) zasadzkę nań przygo-
towali. Czy zatem apostolska nauka o mądrości nie jest wyzwaniem dla nas?

Naszym problemem jest nie tylko przebiegła i chytra mądrość ludzi złych i przewrot-
nych. Nasz problem to także głupota. Niekoniecznie głupota wynikająca z niedostatków wie-
dzy czy braku orientacji w jakichś sprawach. Nazwałbym to głupotą pychy. Ilustracją – bole-
sną, ale i pouczającą – jest postawa Apostołów, jaką odnotował dziś św. Marek. Powiada, że
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus mówi o krzyżowej śmier-
ci, zapowiada zmartwychwstanie, a oni zajęci są słowną przepychanką, który ważniejszy.
Wyrośli później z tego, ale dobrze, że zapisano to ku naszej przestrodze. Jezus wprost nazy-
wa głupotę złem i zestawia z takimi grzechami: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cu-
dzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha (Mk
7,21n). Potrzebna więc nam mądrość – ale nie ta chytra, pyszna i przebiegła, lecz skłonna do
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów
ludzkich i obłudy. Jak ku niej w życiu iść?

Ktoś zapyta inaczej: po co iść ku takiej nieżyciowej mądrości? Odpowiedź, którą prze-
czuwamy, jest odpowiedzią chrześcijanina: Przecież taki właśnie był Jezus! Opis mądrości z
listu św. Jakuba jest równocześnie opisem osoby Jezusa. Ewangelista dołączył jeszcze jeden
znamienny rys mądrości Jezusa: prostotę, dziecięcą prostotę Bożego Syna jako człowieka.
Dlatego wziął On dziecko, postawił przed nimi i objąwszy je ramionami wypowiedział waż-
kie słowa swej mądrości: Chcę być wśród was jak dziecko – niewinne, szczere, ufne. Nie jest
łatwa taka mądrość Jezusa – zaprowadziła Go przecież na krzyż. Ale sięgnęła dalej: Syn
Człowieczy (tak Jezus mówi o sobie) będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity
po trzech dniach zmartwychwstanie. Przysłowie powiada, że mądry ten, kto cieszy się ostat-
ni. Radość zmartwychwstania jest radością nie tylko ostateczną, ale radością na zawsze.
Warto uczyć się mądrości w szkole Jezusa. ks. Tomasz Horak





Prządek nabożeństw
19.09.2021 – 27.09.2021

niedziela 19 września 2021 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów, Jó-

zefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa oraz za zm. z rodzin Kachel, Wycisk,
Machnik, Kretschmer.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka
Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i zm. z po-
krewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek.

poniedziałek 20 września 2021 – Św. Andrzeja Kim Teagon i Tow., męczenników
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z

prośbą o zdrowie dla rodziny oraz o opiekę Matki Przenajświętszej i Anioła
Stróża.

wtorek 21 września 2021 – Ś . M , A   E
18:00 Za zm. Jana Suder w 1. rocznicę śmierci.

środa 22 września 2021 – Dzień powszedni
06:45 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże z okazji urodzin.
czwartek 23 września 2021 – Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

18:00 (szkolna) Za zm. Annę i Leona Konieczny, córkę Renatę, Elżbietę Konieczny,
Gertrudę i Ernesta Wowrek, Elżbietę Schmid, dziadków z rodzin Konieczny-
Kiszka-Zgaślik i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 24 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Krystynę i Bronisława Hajkowicz, dziadków z obu stron,

Oswalda Rajchel, Helenę i Henryka Koczor, Huberta Wiertelorz i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 25 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Antoniego Kroker w 1 rocznicę śmierci.

niedziela 26 września 2021 – XXVI Zwykła
08:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodzi-

ców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i
Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

10:30 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św.: Amelii Moniki Ku-
kiełka, Wojciecha Tomasza Grud i Łucji Rity Ficoń ich rodziców i chrzest-
nych o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.

2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Moniki Walach z okazji 70 rocznicy
urodzin.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 27 września 2021 – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera

06:45 Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mokrosz
ich rodzeństwo, dziadków Filip, Jurecki, Mokrosz, Malcharczyk, zm. z pokre-
wieństwa Jendrzejczyk, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
19.09.2021 – 26.09.2021

Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych oraz zbiórka do puszek na pomoc dla uchodźców z Afganistanu.
W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i III zbiórka kwar-
talna. W ubiegłą niedzielę na Wydział Teologiczny w Opolu do puszek zebra-
liśmy 451,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele,
przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Raciborzu-Studziennej
odpust parafialny z wprowadzeniem nowego proboszcza, ks. Woj-
ciecha Janusa, który został również nowym dyrektorem Caritas rejo-
nu raciborskiego.

We wtorek (21.09) o godz. 19:00 do salki parafialnej zapraszam rodziców
dzieci pierwszokomunijnych na zebranie organizacyjne.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół
godziny po Mszy św.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Robert Marek Kampka z naszej parafii
· Joanna Ewelina Pacławska z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)
W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej oraz kalendarze misyjne. Cena 6 zł. Są też
kalendarze rolników w cenie 28 zł.

W niedzielę 03.10.2021 o godzinie 15.00 w Centrum Eichendorffa w
Łubowicach odbędzie się spotkanie z Jackiem Matuszczakiem,
pielgrzymem do Santiago de Compostela oraz innych miejsc świę-

tych na różnych kontynentach. Wstęp wolny. Ze względu jednak ma ograni-
czoną liczbę miejsc konieczne są wcześniejsze zapisy u Barbary Wochnik do
30.09.2021. Nr telefonu 608 828 251, 503 456 567. Szczegóły na plakacie w
gablotce.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (24.09.2021, godz. 18:45) Dańko K., Kocur T., Kiszka K.,
Wowrek K., Wowrek T., i Mraczny B. a w kolejny piątek (01.10.2021, godz.
19:00) Jaskóła S., Bajerska D., Korycik H., Korycik M., Gąsior M., Plura S.

W sobotę (25.09) o godz. 19:00 w salce parafialnej nauka przedchrzcielna.

Nasz dekanat ma nowego dziekana. Został nim ks. dr Marian Obruśnik, pro-
boszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (Rynek).
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