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kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa 

Chrystusa. Możemy je odnieść do wszystkich bohaterów pierwszego 

czytania, choć w odpowiednim porządku: do hellenistów, Hebrajczyków 

i wdów, w jednym sensie, a do Apostołów, wspieranych przez diakonów, 

w drugim – co zwięźle wyjaśnia Katechizm: „Podczas gdy kapłaństwo 

wspólne wiernych [= pierwszy sens] urzeczywistnia się przez rozwój 

łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według 

Ducha, to kapłaństwo urzędowe [= drugi sens] służy kapłaństwu 

wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich 

chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus 

nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół” (KKK 1547). 

Komentarz do Ewangelii 

W tym dialogu – jak zresztą wielu innych fragmentach czwartej 

Ewangelii – ma miejsce swoiste zapętlenie: z jednej strony, wiara w Ojca 

powinna przechodzić w wiarę w Jezusa (Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie!); z drugiej strony, to Jezus objawia Boga (Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 

znalibyście i mojego Ojca… Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca). Ten 

logiczny paradoks wcale nie jest do rozwikłania, ponieważ jest on 

zakorzeniony w rzeczywistości Trójcy Świętej – jego funkcją jest 

objawić tajemnicę bytu Boga, czyli jedność (komunijność): Czy nie 

wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? ... Wierzcie Mi, że Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie! Nie bez powodu więc wczytujemy i 

wsłuchujemy się w ten dziwny dialog dopiero w okresie wielkanocnym, 

oczekując na dopełnienie misterium paschalnego przez 

Wniebowstąpienie i Pięćdziesiątnicę: uczniowie bez pomocy Ducha 

Świętego nie są w stanie wniknąć w rzeczywistość Trójcy przekazywaną 

przez słowa Jezusa – dlatego wikłają się w rozumowania, które nie 

przynoszą sensownych konkluzji; dopiero oświecenie umysłu przez 

Ducha Świętego pozwala im przejrzeć. 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna 

 

 

 

 

                                                                                                                               
 

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
  

Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na remont muru 

oporowego na Starym Cmentarzu. Za złożone świąteczne 

ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

NIEDZIELA – 07.05 

 Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed 

święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. 

rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. 

Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę, 13 maja, o 

godz. 10.00 w katowickiej Katedrze. 

 Nieszpory dla dzieci komunijnych o godz. 15:00. 

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni 

powszednie o godz. 17:30, a w niedziele o godz. 17:15. 

 

ŚRODA – 10.05 

 Nabożeństwo majowe z modlitwą do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy o godz. 17:30. 

 

SOBOTA – 13.05 

 Odwiedziny chorych od godziny 9:00, zapisać można się 

do czwartku w zakrystii lub w kancelarii. 

 I Komunia Święta z SP4 o godz. 11:00. Nieszpory dla nich 

o godz. 15:00. 

 Spowiedź święta od godz. 17.00. 

 Wyjątkowo nie będzie w tym dniu nabożeństwa 

majowego. 
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Komentarze do poszczególnych czytań 

przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 

Wyjątkowo, zachęcam, by przed lekturą komentarza do 

pierwszego czytania odczytać ten do Ewangelii – chcę bowiem zwrócić 

uwagę na przemianę, która dokonała się w sercach Apostołów. 

Ewangelia przedstawia ich jeszcze jako „nieopierzonych” studentów 

wiary, którzy usiłują rozwiązać trynitarną wersję dylematu „jajka i kury” 

– kto jest pierwszy: Ojciec czy Syn? Nie są jeszcze gotowi, by pojąć ich 

jedność – bo nie mają Ducha Ojca i Syna. Tymczasem pierwsze czytanie 

prezentuje Apostołów już jako „starych wyjadaczy” – dystyngowanych 

profesorów teologii, którzy spoglądają na świat oczyma uformowanej 

wiary. Potrafią więc zarówno zachować priorytety (Nie jest rzeczą 

słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły), jak i 

zaradzić prozaicznym problemom wspólnoty (Upatrzcie siedmiu mężów 

spośród siebie – im zlecimy to zadanie). 

Komentarz do psalmu 

Powróćmy do wyjściowego problemu pierwszego czytania: 

Helleniści (= chrześcijanie pochodzenia pogańskiego) zaczęli szemrać 

przeciwko Hebrajczykom (= chrześcijanom pochodzenia żydowskiego), 

że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. W 

czyje usta włożylibyśmy dzisiejszy psalm: hellenistów, Hebrajczyków 

czy wdów? Pomyślmy… Nie jest to utwór „szemrzących”, lecz 

sprawiedliwych i bogobojnych, którzy oczekują łaski Pana, aby ocalił 

ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. A zatem, mamy w nim 

dopatrzeć się serc wdów, wyznających, iż wypowiedziane w ich sprawie 

słowo Pana będzie prawe, a każde Jego dzieło – godne zaufania. 

Komentarz do drugiego czytania 

W lekcjonarzu, dzisiejsze drugie czytanie nosi nazwę: 

„powszechne kapłaństwo”. Chodzi o to zdanie: Niby żywe kamienie, 

jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte  

 

 Dzień fatimski – zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą, 

po niej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie z procesją. 

 

NIEDZIELA – 14.05 

 I Komunia Święta z SP3 o godz. 11:00. Nieszpory dla 

nich o godz. 15:00. 

 Nabożeństwo majowe o godz. 17:15. 

 Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 

 

INNE OGŁOSZENIA 

 I Spowiedź dla dzieci komunijnych z SP4 w poniedziałek 

o godz. 19:00 po spowiedzi spotkanie w salce. 

 I Spowiedź dla dzieci komunijnych z SP3 we wtorek o 

godz. 19:00 po spowiedzi spotkanie w salce. 

 II Spowiedź dla dzieci komunijnych z SP4 w czwartek o 

godz. 16:00. 

 II Spowiedź dla dzieci komunijnych z SP3 w piątek o 

godz. 16:00. 

 Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i naszego 

tygodnika „U Piotra i Pawła”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   

 

INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK – 08.05.2023 

  7.00 W intencji Parafian 

  8.00 + Krystiana Mzyk – ofiara od sąsiadów z ul. Kościuszki 

18.00 1. W intencji misji 

 2. + + Wiktorię i Brunona Głąb oraz Małgorzatę i Jerzego 

Kokot o radość wieczną 

 

WTOREK – 09.05.2023 

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 + Radosława Wójcickiego – ofiara od kolegów z Wydziału 

Energetycznego Huty Batory 

18.00 1. + Zofię Kliks w 1 rocznicę śmierci 

 2. W intencji ks. Łukasza Płaczka z okazji 1 rocznicy święceń 

prezbiteratu 

 

ŚRODA – 10.05.2023 

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski w intencji Marii 

18.00 + Stanisława Iwaniuk w 32 rocznicę śmierci 

 

CZWARTEK – 11.05.2023      

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 + Urszulę Łakomiec w 2 rocznicę śmierci 

18.00   1. + Joannę Sitko w 1 rocznicę śmierci 

   2. + + ojca Gerarda Korus w 40 rocznicę śmierci i mamę 

Urszulę 

 
 

 
 

 

 

 

PIĄTEK – 12.05.2023 

  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

  8.00 + + Emilię Mielcarek i Henryka Breguła 

18.00   1. + Alfreda Wons na pamiątkę urodzin 

   2. + męża Zygmunta Wojtala na pamiątkę urodzin 

 

SOBOTA – 13.05.2023      

  7.00 + męża Augustyna Tyka o radość życia wiecznego 

  8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony 

11.00 W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 

Świętej z SP4, ich rodziców, rodzeństwo i chrzestnych  

18.00 1. + męża Mieczysława Chorobę, rodziców z obu stron i braci 

 2. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w intencji członków 

Żywego Różańca i opiekuna ks. Łukasza 

 

NIEDZIELA – 14.05.2023   

  8.00 + męża Stanisława Rączka – ofiara od żony, dzieci i wnuków 

  9.30 + Krystiana Mzyk – ofiara od sąsiadów z ul. Kościuszki 

11.00 W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 

Świętej z SP3, ich rodziców, rodzeństwo i chrzestnych  

16.00 + + Jadwigę i Rufina Wolny oraz + + z rodziny z obu stron 

18.00 + Wiesława Pochrzęst na pamiątkę urodzin – ofiara od sióstr i 

braci z rodzinami 

 


