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Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną,
Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na
to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do
owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła
przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł:
„Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które
spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział:
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Mt 15, 21-28

W filmie Kurosawy Siedmiu Samurajów stary wojownik odpędza kijem nieustępliwego adepta. Ten odważnie znosi ciosy, aż
w końcu zostaje przez mistrza przyjęty.

„Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom” – słyszy
kobieta kananejska. Jednak nie zniechęca się, tylko cierpliwie
przekonuje Jezusa, by spełnił jej prośbę.

Kto

ma nadzieję – działa, by być pewnym, że uczynił wszystko, co w jego mocy. Kto się łudzi – czeka, albo krzyczy: „należy mi się!” – zauważa Jerzy Surdykowski.

Dlaczego Jezus tak ostro traktuje kobietę kananejską?

Są sytuacje, w których wydaje się, że Bóg nie chce mieć wpływu na nasze życie. To próba wiary,
tak jak w przypadku kobiety kananejskiej, którą Jezus w pewnym sensie obraża. Jednak po tym
spotkaniu jej wiara, wcale niemała, została jeszcze bardziej umocniona. Może nie podoba nam się
sposób odprawiania Mszy, śpiewane pieśni, wystrój kościoła, zachowanie innych ludzi i wiele innych rzeczy. Czy nie jest to próba wiary, która przecież nie umacnia się w warunkach sielankowych,
ale w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Przyjmujmy z ufnością wszelkie przeciwności, zarówno
w kościele, jak i poza nim. Ojciec Piotr Napiwodzki radzi, by wystrzegać się wizji, w której wierzącemu nie może przydarzyć się nic złego: „Wiara w Boga nie podaje nam sposobu na uniknięcie
nieszczęścia, na ucieczkę przed złem, ale wpływa na to, w jaki sposób odbieramy te wydarzenia”.
ks. Eugeniusz Burzyk

Nowy zestaw bezprzewodowy,
rekonstrukcja głośników zewnętrznych
i naprawa sieci elektrycznej w kościele
Od dłuższego już czasu z głośników w naszym kościele słychać było niepokojące dźwięki, przeszkadzające w sprawowaniu nabożeństw. Po szczegółowej analizie i poszukiwaniu, skąd pochodzą te
zakłócenia, objawiające się trzaskami, szumem
i przenikaniem obcego sygnału, okazało się, że
przyczyną jest wadliwie działający zestaw nagłośnienia bezprzewodowego. Obsługiwał on mikrofon bezprzewodowy w systemie jednokanałowym,
na częstotliwościach pokrywanych obecnie przez
wiele urządzeń harmonicznych, pochodzących
m.in. od Wi-Fi czy telewizji cyfrowej. Powodowało to także ograniczenie zasięgu i utratę łączności już na schodach przed kościołem. Po sprawdzeniu całego systemu nagłaśniającego, specjaliści z firmy RDUCH zaproponowali wymianę mikrofonu na taki, który posiada większy zasięg
i jest odporny na zakłócenia. Do naszej sieci został włączony nowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego LDU 506R, posiadający 96 kanałów,
zasięg do 100 metrów, wyświetlacz stanu baterii
oraz najnowocześniejszą technologię eliminacji
szumów. Zestaw został pomyślnie przetestowany podczas procesji fatimskiej – 13 lipca, a następnie zakupiony.

Kolejnym problemem był spadek mocy i zniekształcenia nagłośnienia wokół kościoła. Po sprawdzeniu okazało się, że głośniki zamontowane
w tubach są mocno zużyte. Elementy membran
rozsypały się na skutek działania warunków atmosferycznych, a obudowy tubowe nosiły ślady
zniszczenia i remontu elewacji. Ponieważ koszt
nowych zestawów był bardzo duży, podjęliśmy
decyzję o rekonstrukcji obecnych zestawów: wymiana przetworników, odmalowanie i przystosowanie mocowania do lepszej regulacji tuby, dopasowanie gniazd mocujących do nowych, mocniejszych przetworników, które ostatnio były wymieniane ponad 17 lat temu. Dzięki pracom rekostrukcyjnym znacznie poprawiło się nagłośnienie wokół naszego kościoła, także dlatego, że
głośniki zostały skierowane bezpośrednio na
wiernych. Koszt takiej rekonstrukcji, związany
z zakupem odpowiednich materiałów i podzespołów, jest znacznie niższy, niż cena nowych kompletnych zestawów. Dziękujemy p. Jerzemu Zajdzie i p. Romanowi Fliśnikowi za bezpłatne wykonywanie prac związanych z rekonstrukcją.

Obecnie rozpoczęły się szczegółowe oraz profesjonalne badania sieci elektrycznej w kościele
przez specjalistę. Na podstawie tego audytu będziemy mogli podjąć dalsze działania polegające
na odkłóceniu sieci, wymianie zużytych przełączników, zabezpieczeń i ograniczenie skoków napięcia, które między innymi powodują przyspieszone zużycie żarówek i uszkadzanie odbiorników energii zamontowanych w kościele. Wiąże
się to ze sporymi kosztami, których jednak nie
można uniknąć, ze względu na bezpieczeństwo
i właściwą eksploatację urządzeń elektronicnych
i elektrycznych. Przy tej okazji dziękujemy p. Józefowi Bacikowi i p. Tadeuszowi Kuśnierzowi za
bezpłatne wykonanie prac, związanych z dotychczasowymi awariami sieci elektrycznej.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 sierpnia – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo
Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o obfite łaski i zdrowie dla
ks. Cezarego Dulki z okazji imienin [NSPJ].
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Krystyna Barszcz
Jan Kołtowski w 46 rocznicę śmierci oraz Stanisław Ligęza w 15 rocznicę śmierci, Marcin Nowak, Stefania
Duda z rodzicami, Helena Fajferek, Marek Kciuk, Tadeusz Szalonek, Kazimierz Grzywa, Kazimierz Kubica,
Wanda Szulc, Stanisław Żaba, Helena Szczerbowska, Czesław Sikora, Małgorzata Chrapek, Jan Fetko, Janusz
Repetowski, Zenon Habrajski, Adam Paszek, Jan Borowiecki, Eugenia Apryas, Marian Piotrowski, Andrzej
Pękala, Jerzy Ściga, Teresa Jarosz, Józef Szczerba, Krystyna Barszcz, Mieczysław Ichniowski, ks. Franciszek
Janczy, Anna Seremak, Roman Błażkiewicz, Adam Czopek.

Ogłoszenia duszpasterskie
20 – 27 sierpnia

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła członkowie Oazy Rodzin zbierają do puszek ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.
2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 5 z Osiedla Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców bloku nr 6 z tego osiedla.
3. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej składki specjalnej – uzupełniającej.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 20 sierpnia

7.00 † Aleksander Zemlik
8.30		 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Beaty i Piotr
Nowak z okazji 5 rocznicy ślubu
10.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Adama z okazji 80 rocznicy urodzin
11.30 † Irena Surzyn w 9 r. śmierci
18.00 † Tomasz Brońka w 12 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 21 sierpnia
6.30 † Mieczysław Ichniowski
18.00 † Marianna i Maria Majda

WTOREK – 22 sierpnia

6.30 † Mieczysław Ichniowski
18.00		 Wotywna do św. Jana Pawła II

ŚRODA – 23 sierpnia

PIĄTEK – 25 sierpnia

6.30 † Krystyna Barszcz
18.00 † Leopold Cełko z żoną i synami
Janem i Leszkiem

SOBOTA – 26 sierpnia

6.30 † Ks. Franciszek Janczy
18.00 † Halina Drabek w 2 r. śmierci

NIEDZIELA – 27 sierpnia

7.00		 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Michała i Magdaleny z okazji 1 r. ślubu
8.30 † Stanisław Wójciga w 4 r. śmierci
10.00 † Władysław Kurowski w 2 r. śm.
11.30 † Lucjan Łosiowski w 1 r. śm.
18.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Zbigniewa
Apryas w 45 rocznicę ślubu

6.30 † Emilia i Władysław Chrapek
18.00		 Msza do MB Bolesnej: o zdrowie
dla Janiny, † Krystyna Żak w 20 r.
śm., † Krystyna Kubulus z synem
Dariuszem i rodzicami obu stron

CZWARTEK – 24 sierpnia
6.30 † Mieczysław Ichniowski
18.00 † Marek Kciuk
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