
I zmiany Bożego wyroku od tego momentu już nie ma – jak sobie 

pościelimy tak będziemy spać. 

ks. Tomasz 

Chciałabym zadać pytanie odnośnie nakrycia głów przez kobiety 

w Kościele Katolickim. Prawo Kanoniczne z 1917 roku nakazywało 

kobietom przykrywanie głowy w kościele. Aktualnie obowiązujący Kodeks 

z 1983 r. nie zawiera żadnych wskazówek na ten temat, w dzisiejszym 

świecie żadna kobieta nie nakrywa już głowy. Więc jak powinnam 

rozumieć słowa św. Pawła: „Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, 

niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest 

ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! Mężczyzna zaś nie 

powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest 

chwałą mężczyzny” (1 Kor 11, 5-7). Czy to nie jest tak, że sprzeciwiamy 

się Biblii? 

  

To prawda, że w Kodeksie z 1983 roku nie ma obowiązku nakrywania 

głów przez kobiety. Zwyczaj ten zachował się w wielu krajach. W Polsce i 

w niektórych krajach europejskich zwyczaj ten zanikł. Nie oznacza to 

jednak, że istnieje zakaz nakrywania głów w świątyni. Jeśli kobieta uważa, 

że nakrycie głowy jest stosowne, to nikt tego oczywiście nie broni. 

Słowa św. Pawła należy rozumieć w pewnym kontekście historycznym 

i środowiskowym. Adresatami tych słów byli mieszkańcy Koryntu. Jeśli 

więc cytuje Pani te słowa, to zapewne wie, dlaczego Paweł nakazuje 

pewne zachowania w świątyni. Szczególnie w Koryncie. 

Czy sprzeciwiamy się Biblii? Pan Jezus powiedział kiedyś, że cedzimy 

komara a połykamy wielbłąda. Myślę, że nakrycie głowy nie jest 

najbardziej istotnym elementem naszego uczestnictwa w Liturgii. O wiele 

bardziej trzeba nam spojrzeć we wnętrze człowieka. Do jego sumienia, 

zrozumienia znaków liturgicznym, przeżywania Eucharystii i godnego 

przyjmowania Komunii św. Dopiero wtedy możemy przywiązywać wagę 

do znaków zewnętrznych. 

Oczywiście nie zniechęcam do nakrywania głowy w Kościele. Może 

przykład dawany przez Panią stanie się inspiracją dla innych kobiet. 

Wtedy ten starożytny i piękny zwyczaj może znów zagości w naszych 

świątyniach. 

ks. Krzysztof 
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Biuletyn: 28 września 2014 
XXVI Niedziela Okresu Zwykłego 

 

 Nawrócenie prowadzi do zbawienia 
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. 

 

***************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************* 

XXVI Niedziela, 28 września  

* Cecylia i Russell Schoper - w 20-ta rocznica małżeństwa 

* W rocznicę 21-szych urodzin Joanny i Justyny, o błogosławieństwo Boże, 
dobre zdrowie, radość z dorosłego życia w które wchodzą. 

+ Świętej pamięci Jan Charuba 

XXVII Niedziela, 5 października 
M d'Y 2:00 pm (wolne) 

MourQ   7:00 pm (wolne) 
 

XXVIII Niedziela, 12 października 

M d'Y 2:00 pm ** O szczęśliwą operację, zdrowie i wszelkie potrzebne 
łaski dla Beaty oraz szybki powrót do zdrowia. 

MourQ   7:00 pm (wolne) 
 

XXIX Niedziela, 19 października 

2:00 pm ** O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Danusi 
Wróblewskiej z okazji urodzin. 

 
Środa 22 października godz. 8:15 pm 

Św. Jana Pawła II;  
(wolne) 

 

XXX Niedziela, 26 października 
2:00 pm:  

* O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Danuty 
Wróblewskiej z okazji rocznicy urodzin. 

  
Ogłoszenia: 

1)Pierwszy Piątek Miesiąca - Nabożeństwo i Msza Święta do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
2) W październiku rozpoczniemy naboźeństwa różańcowe przed 
niedzielnymi mszami. Spowiedź od godz. 1:00-1:30 w tym miesiącu. 
Miesiąc październik - dodatkowo nabożeństwo i Msza Święta w 

piątki. Nabożeństwo różańcowe o 19:30. Msza Święta około 20:00 

3) 4 października - zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w 

naszej parafii Margar w "International Food Festival". 

4) 22 października w środę przypada wspomnienie liturgiczne 
świętego Jana Pawła II - Patrona Polskiego Apostolatu w Atlancie. 
Msza Święta o 20:15; 
5) 9 listopada - z okazji 25-lecia Polskiego Apostolatu gościć 
będziemy Arcybiskupa Atlanty - Wilton Gregory. Poprośliliśmy o 
zmianę nazwy naszego Apostolatu w którym widnieje "pod 
wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II" na "pod wezwaniem 
świętego Jana Pawła II". 
6) Towarzystwo Chopinowskie w Atlancie zaprasza na 
koncert fortepianowy w wykonaniu renomowanej pianistki z Polski 
Ewy Pobłockiej. Niedziela,12 października, g. 19; Roswell Cultural 
Art Center. Chętni bedą mogli zakupić bilety po mszy. 

  
  

Ewangelia: Mt 21,28-32 
Nawrócenie prowadzi do zbawienia 

  

Sens przypowieści jest jasny, czytelny i zrozumiały. Chrystus 
usiłuje w niej przeciwstawić słowa, różnorakie obiecujące 
deklaracje konkretnym czynom, pełnieniu woli Ojca. Wątek o 
dwóch synach kieruje Jezus najpierw do swoich przeciwników – 
Żydów. Mówi im, że celnicy i nierządnice, czyli ludzie będący w 
wielkiej pogardzie u pobożnych Żydów, wyprzedzą ich w drodze 
do królestwa Bożego. Kiedy Jan Chrzciciel wzywał do pokuty, to 
właśnie celnicy otwarli się na jego wezwanie i weszli na drogę 
nawrócenia. Natomiast elita izraelska, niestety, nie przyjęła 
orędzia Jana Chrzciciela. Ludzi mali, pokorni i prości potrafili 
zrozumieć sens orędzia zarówno Jana, jak i Jezusa; natomiast 
uczeni w Piśmie i faryzeusze, czyli elita intelektualna, religijna i 
moralna, je odrzuciła. […] 

  

Pytania o wiarę: 

Mam pytanie dotyczące Sądu Ostatecznego, który będzie przy końcu 

świata. Jeżeli, będąc w stanie łaski uświęcającej, człowiek trafi do czyśćca 

bądź do nieba, to czy przy Sądzie Ostatecznym może być ten wyrok 

zmieniony? Oraz pytanie takie, że jeżeli ktoś trafi do piekła to przy Sądzie 

Ostatecznym jest jeszcze nadzieja, że może z piekła trafić do nieba? 

Sąd Ostateczny to spotkanie wszystkich przed Bogiem na końcu świata – 

i żywych i już zmarłych – ale dotyczy on tylko żywych... 

Każdy z nas odchodząc z tego świata jest raz i tylko raz osądzany z tego co 

było mu bliższe na ziemi – za dobro – dobro (niebo lub czyściec, gdy 

trzeba odpokutować winy za grzechy), a za zło – zło, jakim jest piekło... 

Wszystko zgodnie z wolną wola człowieka na ziemi. 


