
 

Ten problem nie omija także najmłodszych - między 13. a 18. rokiem życia. Przyczyną 

były najczęściej niedojrzałość emocjonalna i presja ze strony rówieśników. – Osoby młode  

w fazie dojrzewania, są bardzo kruche. Trudno im znieść porażkę czy zawód miłosny – zauważa 

dr Kiembłowski. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) mówi jasno: „Bóg pozostaje 

najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić ze względu 

na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz”. Odrzucenie największego daru, jaki człowiek 

otrzymał od Pana Boga, w sposób oczywisty jest złamaniem piątego przykazania Dekalogu. – 

Samobójstwo, podobnie jak umyślne zabójstwo w sensie materialnym, jest grzechem ciężkim,  

a jeżeli jest popełnione świadomie i dobrowolnie jest grzechem śmiertelnym – mówi ks. Piotr 

Kieniewicz MIC. 

 Czy to oznacza, że osoby, które odebrały sobie życie, nie maja szans na zbawienie? 

Teolog wyjaśnia, że jeżeli na podjęcie próby samobójczej mają wpływ uzależnienia, stan 

zdrowia lub nacisk społeczny, tzw. odpowiedzialność moralna za grzech może zostać 

zmniejszona, a niekiedy nawet zredukowana do zera. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać 

im możliwość zbawiennego żalu”. – To jednak tajemnica ludzkiego serca, znanego tak 

naprawdę tylko Bogu. Nie wiemy, jaki był stan duszy samobójcy przed śmiercią – mówi 

ks. Kieniewicz. Jednocześnie podkreśla, że żaden cel ani okoliczności nie zmieniają kwalifikacji 

czynu. Myśli samobójcze biorą się z tego, że obok nie ma drugiego człowieka.  

„Kiedy w konfesjonale słyszę, że człowiek ma myśli samobójcze albo podjął próbę 

samobójczą, staram się być delikatny. Próbuję rozpoznać, jakie okoliczności temu towarzyszą – 

mówi ks. Kieniewicz. Kapłan podkreśla, że pragnienie zakończenia życia najczęściej jest 

związane z problemami w sferach duchowej i psychicznej. –Jeśli rozpoznaję działanie złego 

ducha, po udzieleniu rozgrzeszenia odmawiam modlitwę o uwolnienie, a w uzasadnionych 

przypadkach kieruję penitenta do egzorcysty. Jeśli jednak nie ma tu pewności, doświadczenie 

każe wysłać go do psychiatry. Staram się nie zastępować innych specjalistów, gdy coś jest poza 

moimi kompetencjami.  

Kościół, specjaliści i … rozmowa. Może być zbawienna.  

 

Na podst. artykułu M. Kalbarczyka  

GN 2017 / 46 oprac. Leokadia Pawliszak 

Akcja Katolicka 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 22, 1-14) 

Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie 

podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 

żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi  

z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne 

zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to 

i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska 

i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta 

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi 

i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 

wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 

żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. 

Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. 

Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz 

w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało 

wybranych”. 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.10.2020r. 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego; 

w czwartek św. Teresy od Jezusa; w piątek św. Jadwigi Śląskiej;  

w sobotę św. Ignacego Antiocheńskiego. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
12. 10. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Rydza – z racji 

przypadających imienin 

 

13. 10. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian 

 

14. 10. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha 

Świętego dla wnuczek i dzieci 

 

15. 10. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki - z racji 

przypadających imienin 

 

16. 10. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian 

 

17. 10. Sobota  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: 1) Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla pani Heleny Kasprzyszak z racji 89 rocznicy urodzin; 

2) O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia w nowym roku szkolnym dla wnuków 

 

18. 10. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki – 

intencja od synów Krzysztofa i Wojciecha; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda 

Boreckiego w rocznicę śmierci i Janusza Boreckiego z racji rocznicy urodzin 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Juli, Rozalii, ojca 

Stanisława i brata Stanisława zmarłych z rodziny Niepsuj 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Dziękczynna za tegoroczne zbiory z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szczodrowicach 

 

1. Z racji Dnia Papieskiego odbywa się zbiórka do puszek na stypendia dla młodzieży 

z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

 



2. Nabożeństwa Różańcowe, w dni powszednie odprawiane są w poniedziałki, środy  

i soboty o godz. 1730, a we wtorki i piątki po Mszach o godz. 800. W poniedziałki, wtorki 

i czwartki w Białym Kościele; w środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W niedziele 

różaniec po Mszach świętych.  

3. Dzieci pierwszokomunijne i szkolne prowadzą różaniec w Białym Kościele  

w poniedziałki, a w Nowolesiu w środy.  

     Na nowy tydzień – Szczęść Boże!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Wzgardzone zaproszenie 

Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus porównuje ją do uczty weselnej. 

Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi 

sprawami. Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy spotkali. Kiedyś na Wschodzie 

ubodzy uczestniczący w uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. 

Jednak i tu ktoś jej nie przyjął, i został wyrzucony. A jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. 

Mimo to potrafimy wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharystii, 

sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to prowadzi nas do rozpaczy. 

Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością szatę łaski i Twoje zaproszenie na ucztę eucharystyczną. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„CHMURKI I HUMORKI” 
 

Gdy nadchodzą jesienne „chmurki i humorki” (dodane do własnych problemów), wiele 

osób wpada w depresję. A ta – nieleczona, niezauważona – może zakończyć się tragicznie. 

Przypominamy artykuł z GN sprzed lat. Niestety, nic a nic nie stracił na swej aktualności.  

 „Coraz więcej Polaków odbiera sobie życie. Według danych policji w 2016r. zrobiło to aż 

5400 osób. Mniej naszych rodaków ginie w wypadkach samochodowych, które od lat wydają się 

naszym największym zmartwieniem. Jeszcze bardziej zatrważające są dane obejmujące 

wszystkich, którzy podjęli próbę samobójczą.  

W zeszłym roku prawie 10 tys. Naszych rodaków z różnych przyczyn targnęło się na swoje 

życie. Głównym powodem jest przyspieszone tempo życia, rywalizacja, większe nastawienie na 

indywidualizm, a mniejsze na kooperację. W świecie, w którym wszyscy chcą być najlepsi, nie 

wszystkim to się udaje – tłumaczy GN dr Piotr Kiembłowski. Psycholog zauważa, że w ostatnich 

latach problem samobójstwa wśród dorosłych dotyczy głównie cierpiących na depresję 

mężczyzn, zmagających się z problemami finansowymi.  

 


