
  

  
  
  
  

  

 

Zgadzam się. Pomyśl jednak o ulicach pełnych tzw. ludzi, o 
„zaludnionych” wieżowcach, miejscach pracy, gdzie człowiek człowiekowi 
wilkiem, może nawet o „człowieku” obok ciebie w kościele. Oni wszyscy stają 
się ludźmi. Dorastają do człowieczeństwa. Niełatwo być autentycznym 
człowiekiem!Chciałbym cię zapewnić o pomocy. Bóg szuka w tobie człowieka.  
Bardziej niż Diogenes. Bóg rozgląda się za pierwiastkami człowieczeństwa. 
Cieszy się każdym odkryciem. Oczyszcza fałsz. Doprowadza do pełni. Przecież 
dlatego stał się człowiekiem. Wybrał ludzką postać dla swej nieskończoności. 
Czujesz, co to znaczy? Jeśli więc chcesz być człowiekiem – patrz na Jezusa. 
Jeśli ci ciężko – patrz na Jezusa! Jeśli denerwuje cię nieludzkie postępowanie 
innych – patrz na Jezusa! On jest Człowiekiem przez duże C. Jest Bogiem i 
wie już, jak to jest stawać się człowiekiem. Jego Człowieczeństwo jest 
wzorem. Bądź taki jak Jezus. Bądź taka jak Jezus. To wystarczy. Dość już 
masz idoli z okładek. To modele, zdjęcia, pozy życia. Bądź jak Jezus – 
prawdziwym człowiekiem. To wystarczy. 
W drugim czytaniu słyszeliśmy niesamowite słowa. Bóg szuka człowieka. To 
dlatego obdarza nas błogosławieństwem duchowym. Wybrał nas przed 
stworzeniem świata. Chciał nas na ziemi z miłości. Dał nam wspólnotę ludzi 
wierzących – Kościół (a nie samotne 
wyspy osiedli i ulic). On wylał z siebie 
mnóstwo łaski, posłał Ducha 
Mądrości, otworzył nam oczy serca, 
oświetlił nas i otoczył nadzieją 
powołania. 
Nie szukaj człowieka ze świecą w ręku. 
Trzeba innego światła. 
Człowieczeństwo widać lepiej w świetle 
Chrystusa. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szukając człowieka… 
 

Rozumiecie ten gest ze świecą? 
Diogenes z Synopy, grecki filozof, 
chodził tak kiedyś po mieście w biały 
dzień. Świecił ludziom w oczy. „Co 
robisz?” – pytali. Odpowiadał z 
zadumą: „Szukam człowieka!”. Miał 
rację. Wielu ludzi wkoło. A kto 
naprawdę jest człowiekiem? Znamy 
nasze osiedlowe pustynie. Za ścianą 
ktoś umiera. Znajdują go po tygodniu. 
Tłumy na ulicach, w marketach, ale 

każdy jakiś samotny, smutny. Twarze bez wyrazu. Ciała bez ducha. Ludzie 
i… nieludzie. Jakby zamknięci od środka. 
Pamiętam spotkanie z chłopakiem po wojsku. Zachwycił się filozofią 
Wschodu na umór. Przekonywał mnie, że drzewa czują, że kwiaty mają duszę 
na spółkę z robakami. Oniemiałem. Bo ja tu szukam człowieka w ludziach, 
a ten mi z biedronkami wyjeżdża! Mówię mu: „Wiesz, ludzie czasem są bez 
serca”. A ten do drzewa coś czuje... 
Zastanówmy się spokojnie. Być człowiekiem to znaczy: 
– Mieć świadomość łączności własnej duszy z ciałem. 
– Myśleć i odczuwać. 
– Żyć realnie i posługiwać się abstrakcją. 
– Opanowywać instynkt. 
– Wiedzieć, że jest się konkretnym „ja”. 
– Kierować siebie do siły wyższej, czyli do Boga. 
Z pozoru normalne i takie proste „być człowiekiem”. Na razie jednak 
niewystarczające. Dlaczego? Starożytny myśliciel Tertulian ujął to w 
zdaniu: Non nascuntur, sed fiunt christiani, czyli: „Nie rodzimy się, lecz 
stajemy się chrześcijanami”. Albo ujmę to prowokacyjnie: „Nie rodzisz się, ale 
stajesz się człowiekiem”. Możesz teraz protestować. Powiesz słusznie: 
„Tertulian bronił życia ludzkiego od poczęcia w łonie matki”. 

|dokończenie na ostatniej stronie| 



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W najbliższą środę będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia 

Pańskiego, potocznie zwaną świętem Trzech Króli. W tym dniu Msze św. 

będą celebrowane według porządku niedzielnego. Na każdej Mszy św. 

odbędzie się poświęcenia kredy i wody. Kredą znaczymy drzwi swoich 

domów prosząc by Pan błogosławił ten dom (Christus mansionem 

benedicat). 
2. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i 

sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. 
3. Jak informowaliśmy w tym roku nie może odbyć się tradycyjna wizyta 

duszpasterska. Z tego też powodu pragniemy zarosić w tym tygodniu do 

wspólnej modlitwy w katedrze o godz. 18.00 podczas Mszy św. 

mieszkańców: 
 - w czwartek, 07 stycznia o godz. 18.00 – Mareza: ul. Osiedlowa, 

Ogrodowa, Korzeniewska i Kwiatowa; 

- piątek, 08 stycznia godz. 18.00 – Mareza: ul. Grabowska, Sielska, 

Krótka, Nadrzeczna, Jesionowa 

- sobota, 09 stycznia godz. 18.00 – Mareza: ul. Długa i Polna. 

4. W czasie tych Eucharystii będziemy Bogu dziękowali za miniony rok, a 

jednocześnie razem będziemy prosić o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski w nowym roku, jednocześnie pamiętając, by wznieść 

nasze modlitwy do Boga pełnego miłosierdzia za tych, którzy odeszli do 

Wieczności. Podczas każdej Mszy św. na jej zakończenie będzie 

odmówiona specjalna modlitwa błogosławieństwa Waszego domu, a po 

niej będziecie mogli zabrać ze sobą do domu wodę święconą, którą 

pokropicie wasze mieszkania. W czasie każdej Mszy św. ofiary zebrane na 

tace przeznaczymy na utrzymanie i funkcjonowanie naszej parafii 
5. Jednocześnie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony 

parafian, istnieje możliwość, aby do swojego domu zaprosić księdza wraz 

z wizytą duszpasterską. Rodziny, które chciałyby, aby ich dom dowiedział 

ksiądz w ramach tzw. kolędy prosimy, aby od niedzieli 20 grudnia do 06 

stycznia 2021 roku wyraziły taką chęć zgłaszając taką ewentualność w 

zakrystii, kancelarii lub zgłaszając się do księdza Przemysława – nr tel. 

512-774-377. 

 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Leokadia Horyd, l. 95; 

† Jerzy Binerowski, l. 71; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

04.01. – Poniedziałek 

7.00  

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(4) 

05.01. – Wtorek  

7.00  

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(5) 

06.01. – Środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7.30 W intencji parafian 

9.30 † Genowefa Winiarczyk w rocznicę śmierci, Bolesław Winiarczyk, Julian i Zygmunt  

9.30 † Mieczysław Piórkowski 6 rocznica śmierci 

11.00 † Tomasz Rutecki 3 rocznica śmierci 

11.00 † Zofia Kurykowicz i zmarli z rodziny 

12.30 † Gizela Szwarc 4 rocznica śmierci 

12.30 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(6) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

07.01. – Czwartek 

7.00  W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(7) 

18.00 † Bronisława Łukasik 8 rocznica śmierci 

18.00 †Stefania Zielińska 16 rocznica śmierci, rodzice: Teofila(f) i Stefan Stawiarz 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla 
mieszkańców: Marezy: ul. Osiedlowa, Ogrodowa, Korzeniewska i Kwiatowa oraz 

o wieczną radość dla zmarłych 

08.01. – Piątek 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(8) 

18.00 † Aleksander Ryduchowski w 11 rocznicę śmierci, Anastazja Ryduchowska i 
Kazimierz Komorowski 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla 
mieszkańców: Marezy: ul. Grabowska,  Sielska, Krótka, Nadrzeczna, Jesionowa 
oraz o wieczną radość dla zmarłych 

09.01. – Sobota  

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(9) 

7.00 † Wiesław Jeżewski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Katarzyna i Feliks Badźmierowscy i zmarli z rodziny 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla 

mieszkańców: Marezy: ul. Długa i Polna oraz o wieczną radość dla zmarłych 

10.01. – Niedziela Chrztu Pańskiego 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(10) 

9.30 † Włodzimierz Bryksa 10 rocznica śmierci, zmarli rodzice, siostra Krystyna 

9.30 
† Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Arlety i jej męża 

11.00 † Jan Biernat z okazji urodizn 

11.00 † Rodzice: Maria(3 rocznica śmierci) i Jan(46 rocznica śmierci) Borowiec 

12.30 † ks. Zenon Szerle 30 dzień po pogrzebie 

12.30 
† Tadeusz Tosik 30 rocznica śmierci, Aleksandra(f) Tosik 28 rocznica śmierci, Jerzy, 

Marianna i Elżbieta Ambruszkiewicz oraz zamarli z rodzin: Tosik i Ambruszkiewicz 

18.00 
† Para Prezydencka: Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod 

Smoleńskiem 


