
GDZIE TWÓJ SKARB ?
"Gdzie skarb 

twój - tam serce two
je

Każdy człowiek 
gdzie indziej umie
szcza swoje serce. 
Niestety większość lu
dzi w rzeczach mate
rialnych: samochód, 
dom, luksusowe mie
szkanie, meble, kwia
ty, jedzenie, napoje, 
seks, zabawy itd. Inni 
szukają doznań w 
rzeczach duchowych: 
kultura, sztuka, mu
zyka, spotkania... Sto
sunkowo najmniej lu
dzi smakuje w rze
czach nadprzyrodzo
nych: religia, łaska, 
życie Boże, wiara, 
nadzieja, miłość. 
"Gdzie skarb twój - 
tam serce twoje". 
Chrystus w jednej z 
przypowieści mówi o 
człowieku który przy
padkowo znalazł 
skarb w uprawianej 
przez siebie roli. Ten 
człowiek sprzedał 
wszystko, aby się od
tąd cieszyć już tylko

tym skarbem. Takim 
człowiekiem był św. 
Franciszek z Asyżu. 
On przedtem zako
sztował wszystkich 
skarbów material
nych i duchowych, ale 
w końcu odnalazł to, 
czego szukało jego 
młodzieńcze serce: 
miłość.
A odnalazł ją w 
przedziwnych oko
licznościach: w spo
tkaniu z trędowatym, 
a więc tym, którym 
wszyscy ludzie 
wzgardzili, wyrzucili 
poza nawias społecz
ny. To była ta "rola", w 
której Franciszek od
nalazł swój "skarb 
Jezusa. Ukląkł przed 
tym skarbem i ucało
wał go. Odtąd odmie
niła się całkowicie f i 
lozofia jego życia: on 
wzgardził światem, 
pełnym blichtru, bo
gactwa, hałasu, prze
pychu, a świat wzgar
dził nim uważając go 
za niespełna rozumu. 
Franciszek zamie

szkał poza miastem, 
na odludziu, w lesie, 
górach, na łonie natu
ry.
Ale nie zrezygnował z 
kontaktu z ludźmi: 
przychodził do nich 
wraz ze swymi brać
mi, aby niepokoić ich 
sumienia, aby otwie
rać im oczy, aby wska
zywać na prawdziwy 
skarb, który utracili - 
na miłość Bożą i na 
miłość do całego stwo
rzenia Bożego. Często 
jego kazania stre
szczały się w tym jed
nym wołaniu: "Miłość 
nie jest kochana, mi
łość nie jest kochana 
Wielu porzucało swo
je  domy, bogactwa, 
materialne skarby, 
aby pójść za tym Sza
leńcem Miłości i dzie
lić z nim ubogi tryb 
życia, ubogi w rzeczy 
materialne, ale boga
ty w skarby duchowe. 
Idea franciszkańska 
po siedmiu wiekach 
nic nie straciła na ak
tualności. I  choć zno

wu, tak jak wówczas 
ludzie garną się do 
dóbr materialnych, to
pią swe serca w uży
waniu rzeczy tego 
świata, choć czynią 
sobie złote i srebrne 
bożki - to jednak inni 
zarażają się franci
szkańskim ubóstwem, 
gardzą przepychem 
materialnym, opu
szczają wszystko, 
ukrywają się za mit
rami klasztorów, wy
jeżdżają na misje, lub 
też żyjąc w świecie, w 
rodzinie, czynią sobie 
domowe oazy ciszy, 
skupienia, modlitwy. 
"Gdzie skarb twój - 
tam serce twoje 
A gdzie jest twój 
skarb ? Gdzie jest za
nurzone twoje serce ? 
Na co patrzysz, czym 
żyjesz, czym oddy
chasz ? Jaka jest two
ja miłość ? Czy odna
lazłeś już Tego, który 
powiedział: "Ja je 
stem Drogą, Prawdą 
i Życiem ?"

Ks. Franciszek



Drodzy 
Parafianie !

Oddajemy do Waszych rąk 
pierwszy numer parafialnego tygo
dnika
p . t  " Głos Apostołów" - Patronów  
naszej parafii.
Tygodnik ten pragnie być dorę
czycielem informacji i zwiastunem  
radości chrześcijańskiej.

Parafia jes t podstawową ko
mórką Kościoła świętego. Prak
tycznie nie można należeć do Ko
śc io ła  św ię tego  poza  para fią , 
świadomie ją  pomijając.

W kościele parafialnym za
sadniczo p rzy jm u jem y Chrzest 
św., jes teśm y wpisani do Ksiąg 
parafia lnych, tu wzrasta nasza  
wiara, kształtuje się nasza świa
dom ość relig ijna i św iadom ość  
przynależności do wspólnoty pa
rafialnej.

Tu przyjm ujem y wszystkie 
Sakram enty św. i korzystam y z 
dóbr duchowych Kościoła Jezusa 
Chrystusa. Uświadamiamy sobie 
też i nasze obowiązki wobec wła
snej parafii - obowiązek współu
czestnictwa w życiu parafii i  troski 
o własny kościół parafialny przez 
modlitwę, składane ofiary a także 
osobistą pracę i pomoc w pracach 
parafialnych.

W tych w szystk ich  sp ra 
wach ważną rolę pełnią ogłosze
nia parafialne, jako czynnik wspól- 
noto tw órczy przede wszystkim  
jako  dobra informacja i element 
kształtujący świadomość Parafian,

. aby z tego mogła się rodzić akcja, 
zaangażowanie i działalność tak 
poszczególnych Parafian, ja k  i róż
nych grup i wspólnot parafialnych. 
W  tym dziele pragnie służyć nowy 
tygodnik "Głos Apostołów". 
Życzymy wszystkim Parafianom, 
aby rozwijał się i służył dobrze ku 
radości i pożytkowi wszystkich.

P L A N  REKOLEKCJI
PARAFIALNYCH

26.10 -  29.10 1997 r.

Niedziela. 26.19 1997 r.
7.00 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 - Msza św. z nauką ogólną

11.00 - Msza św. z nauką ogólną
15.00 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.45 - Konferencja dla małżeństw starszych 
18.30 - Konferencja dla małżeństw młodszych

Poniedziałek. 27.10 1997 r.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
9.30 - Odwiedziny chorych ( ul. Tyska i Pszczyńska)

16.00 - Msza św. z udziałem dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Spotkanie dla młodzieży z nabożeństwem pokutnym

Wtorek 28.10 1997 r.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
9.30 - Odwiedziny chorych (pozostałe ulice)

16.00 - Msza św. z udziałem dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Msza św. młodzieżowa

Środa 29.10 1997 r.
8.00 - Msza św. z nauką ogólną

16.00 - Msza św. z udziałem dzieci
18.00 - Uroczysta Msza św. na zakończenie rekolekcji

Nabożeństwa różańcowe w czasie rekolekcji:
poniedz. wtorek, środa - 7.30, 17.30

Okazja do spowiedzi św.:
Poniedziałek: 7.30 - 9.00

14.00 - dla dzieci
16.00 - 19.00

Dla młodzieży w czasie nabożeństwa pokutnego 
Wtorek - 7.30 - 9.00, 16.00 - 19.00 
Środa - 7.30 - 9.00, 16.00- 18.00

Redakcja



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
19.10 1997 r .

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus Chrystus, Syn Boży, s ia ł się do nas podobny we 
wszystkim oprócz grzechu. Oddany całkowicie woli Ojca 
i  służbie ludziom przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale  
aby służyć.
Jego życie było życiem dla drugich, dlatego posłuszny 
Ojcu oddał je  "za wielu", to znaczy za wszystkich. Dał temu 
wyraz w Wielki Piątek na krzyżu oraz podczas ostatniego 
wieczoru z Apostołami, gdy mówił: Ciało moje za was - 
Krew moja za was,
W czasie sprawowania Eucharystii ciągle trwa oddawa
nie życia Chrystusa za braci i  dzięki temu możemy wiel
bić Boga za Jego dobroć i  m iłość do  l u d z i .

•  Dziś przypada Światowy Dzień Misyjny.
Módlmy się w intencjach misyjnych Kościoła nie tylko pod
czas różańca o 15.00, ale przez cały tydzień.

•  Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przez was w minio
nym tygodniu, za dzisiejszą kolektę na cele misji i za kolejną 
zbiórkę przeznaczoną na remont dachu naszego Kościoła.

W tym tygodniu:
•  Trwają nabożeństwa różańcowe
•  W środę o godz. 17.00 sza św.szkolna
•  Spotkanie Dzieci Maryi w piątek o godz. 16.15
•  W sobotę o 7.30 wystawienie NS, różaniec, nabożeństwo do 

MB Nieustającej Pomocy i Msza św.
•  W przyszłą niedzielę obchodzimy rocznicę poświęcenia ko

ścioła. Dziękujemy Bogu za naszą świątynię, w której może
my wielbić Boga i rozwijać nasze życie duchowe.

W tym dniu rozpoczniemy rekolekcje parafialne. 
Potrwają one do środy - 29.10, a poprowadzi je Ojciec Józef 
Kuciński, gorliwy apostoł Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi.
Program rekolekcji jest wywieszony w gablotce.

•  Dziękuję za posprzątanie kościoła i kwiaty Paniom z ul. Fity- 
ki. W piątek po różańcu proszę Panie:                                       

 

Dla piastujących urzędy
Powierzony urząd można wypełnić 
tylko własną osobowością. Wielko
ści, której nie dostaje, nie da się 
nadrobić wielkością biurka. "Nie ma 
bardziej heretyckiego zdania niż 
twierdzenie, że urząd uświęca tych, 
którzy go piastują" (Lord Acton).
Tym mniej piastujących urzędy ko
ścielne.

19 październik 1997 
29 Niedziela 

Zwykła

EWANGELIA
Jezus rzekł do nich: "Wie

cie, że ci, którzy uchodzą za 
władców narodów, uciskają 
je, a ich wielcy dają im od
czuć swoją władzę. Nie tak 
będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał 
się stać wielki, niech będzie 
s łu g ą  waszym . A kto by 
chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolni
kiem wszystkich".

SŁOWO
Boga żywego

Po udrękach swej duszy uj
rzy światło i nim się nasyci. 
Zacny mój Sługa usprawie
dliwi wielu. Iz 53,11



Intencje mszalne
19.10 -  26.10 1997 r.

BIULETYN PARAFIALNY 
RZYMSKO-KATOLICKIEJ PARAFII p.w. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA

Redaktor ks. Jan Podsiadło 
Adres redakcji: ul. Olmy 4, 43-176 GOSTYŃ, tel. 0-32/218-76-33  

(Pismo przeznaczone na wewnętrzny użytek parafii)


