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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie. 

Mk 1, 22 

Gdy Jezus po raz pierwszy stanął w synagodze 
w Kafarnaum, Jego nauczanie budziło zdumienie. 
Jezus nie poprzestał na słowach, lecz poparł je  
wymowną czynnością symboliczną. Polegała ona na 
wypędzeniu z mężczyzny, który przebywał w syna-
godze, ducha nieczystego. Jego obecność musiała 
być zauważalna i dokuczliwa, co przejawiło się w wo-
łaniu, że nauczanie i działalność Jezusa oznaczają 
definitywną konfrontację z tym, co złe i co ludziom 
szkodzi. Polecenie: „Milcz i wyjdź z niego” okazało 
się skuteczne. Zebrani naocznie przekonali się, że 
prawdziwe muszą być słowa, które natychmiast spra-
wiają to, co oznaczają. Ich zdumienie przerodziło 
się w pytanie o tożsamość Jezusa i wkrótce „roze-
szła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej”. Spełniła się więc zapowiedź staro-
testamentowego proroka, że „lud, który siedział 
w ciemności, ujrzał światło wielkie”. 

Radykalnie nowe wejście Boga w historię ludz-
kości, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, wy-
maga od Jego wyznawców radykalnie nowego stylu 
życia. Jego szczególny wyraz stanowi bezżenność, 
która pozwala na pełne oddanie się Panu jako oblu-
bieńcowi. Nie jest to wyzwanie łatwe ani takie, które 
zwyczajnie wpisuje się w porządek świata. Paweł, 
pisząc do chrześcijan w Koryncie, których wcześniej 
pozyskał dla wiary, porównuje ze sobą małżeństwo 
i bezżenność. Nie dezawuując życia w małżeństwie, 
uwypukla wyjątkowe pożytki z bezżenności podję-
tej dla Pana, która sprzyja temu, że „człowiek trosz-
czy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać 
Panu”. Jednak motywacja bezżenności musi być na 
tyle silna, że nie stanie się ona pułapką. Wciąż po-
zostaje w mocy zapewnienie Pawła, iż pochwała  
bezżenności ma na celu to, „byście godnie i z upo-
dobaniem trwali przy Panu”. W tym roku Kościół 
daje nam te słowa pod rozwagę w przeddzień świę-
ta Ofiarowania Pańskiego, obchodzonego jako Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego. 

KALENDARIUM 

2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego; 

3 lutego Wspomnienie św. Błażeja z Sebasty, biskupa;  

5 lutego Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy; 

6 lutego Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, 
męczenników. 

 

W numerze 

 W trosce o umiłowanie 
Eucharystii – część 43: 
Doskonalenie wiary 

 Kartka z kalendarza: 
Święto Ofiarowania 
Pańskiego – Dzień 
Życia Konsekrowanego 

 



W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 43 

Doskonalenie wiary

 intencji Chrystusa stosunek do Eucha-
rystii jest wykładnikiem chrześcijańskiej 
wiary. Nietrudno zatem zauważyć, że  

wysiłek doskonalenia wiary, a mówiąc ściśle zawie-
rzenia Chrystusowi, stanowi drogę do coraz pełniej-
szego uczestnictwa w świętej Uczcie Ofiarnej. Wy-
chowanie ludzi do wiary nie jest jednak rzeczą  
prostą. Doskonalenie zawierzenia Chrystusowi jest 
równie trudne, jak doskonalenie miłości, zresztą te 
dwie cnoty z reguły idą w parze. 

Mamy do czynienia z ludźmi, którzy wyznają  
swoją wiarę, ale z tego wcale nie wynika, że są 
ludźmi wiary. Potrafią recytować „Wierzę w jedne-

go Boga” – i to nawet z pamięci – ale ostatecznie to 
nie jest takie trudne. Zawierzenia człowiek się uczy 
całe lata, a mimo to w sytuacji trudnej, zamiast Bogu, 
zaczyna wierzyć swemu rozumowi, opinii publicz-
nej, autorytetom lekarskim, uczuciom, doświadcze-
niu... Ileż razy można spotkać „połamańców”, którzy 
na stromej ścieżce życia nie zawierzyli Bogu i zła-
mali kark. Droga do Wieczernika to droga coraz 
pełniejszego zawierzenia. Dopiero ci, którzy potra-
fią zawierzyć, odkrywają smak ewangelicznej wol-
ności i pokoju, dopiero oni przeżywają świętą Ofiarę 
jako całkowite oddanie siebie w ręce Ojca, dopiero 
oni wiedzą, co to znaczy oddać siebie i co znaczy, 
że Bóg daje im siebie z całkowitym zaufaniem. 

Msza święta dla ludzi znających wartość dosko-
nalenia wiary staje się czasem szczególnie cennym. 
W niej odnajdują sens wszystkiego, co przeżywają, 
i ona promieniuje swym światłem na to, co jest 
przed nimi. Spotkanie z Jezusem staje się za każ-
dym razem nowym aktem zawierzenia. 

Akt zawierzenia Bogu jest złożony i posiada bar-
dzo indywidualną specyfikę. Każdy człowiek ina-
czej przeżywa swe zawierzenie, inną drogą do niego 
zdąża, stąd trzeba ustawicznie pogłębiać swą wie-
dzę o człowieku. To część naszego powołania. 

 

KARTKA Z KALENDARZA 

2 lutego 

Poprzez obchody święta Ofiarowania Pańskiego 
cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło 
się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józe-
fem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a  
Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest 
Światłem świata i Zbawieniem narodów. Od 1997 r. 
data ta jest obchodzona jako Dzień Życia Konsekro-
wanego. 

Życie konsekrowane odpowiada przede wszys-
tkim osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia 
Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekro-
wanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę 
chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty 
oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, cał-
kowicie oddanych dla sprawy Królestwa. 

Dzień Życia Konsekrowanego ma również za 
zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku 
dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. 

Ponadto odnosi się bezpośrednio do osób konse-

krowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczys-
tych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan 
w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świe-
tle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez  
Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby 
jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną 
misję w Kościele i w świecie. 

„Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 
Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla 
jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powo-
łania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-
Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubień-
cem” – podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apos-
tolskiej Vita consecrata. „Życie konsekrowane nie 
tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla 
Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także 
dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponie-
waż jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świę-
tością i misją”. 

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie 
są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii prag-
ną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują życie w czys-
tości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym 
i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. 
Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie 
i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości dos-
konałej. 

W 



Otrzymaliśmy list od księdza Wojciecha Kościelniaka, misjonarza z Afryki, którego  
gościliśmy w ubiegłym roku w Sanktuarium w Skałce. 

 
Przewielebny Ksiądz Dziekan 
Ks. Jacek Furtak 
Parafia Przemienienia Pańskiego 
OGRODZIENIEC 

Przewielebny Księże Proboszczu! 

Dot: Podziękowanie za wsparcie w budowie nowego skrzydła szkoły podstawowej im. błog. 
Edmunda Bojanowskiego w misji Kiabakari, w Tanzanii, w Afryce Wschodniej. 

W imieniu dyrekcji, grona nauczycielskiego, uczniów i ich rodziców, wychowawców oraz w moim 
własnym pragnę wyrazić ogromną wdzięczność na ręce Przewielebnego Księdza Dziekana, Drogich Księży 
Współpracowników oraz wszystkich Drogich Darczyńców z Waszej Wspólnoty parafialnej za piękny 
i szlachetny gest wsparcia mych wysiłków na polu zapewnienia edukacji na wysokim poziomie i w przy-
jaznych dla uczniów godnych warunkach w wiejskim środowisku Afryki Wschodniej w Tanzanii w pol-
skiej misji w Kiabakari. 

Wsparcie finansowe okazane mi z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Skałkowej w Jej Sanktuarium 
w Podzamczu oraz instalacji relikwii Św. Jana Pawła II w Waszej świątyni parafialnej w dniu 9 czerwca 
2014 roku wykorzystałem sumiennie w całości na budowę nowego skrzydła szkolnego naszej misyjnej 
szkoły podstawowej, które pomieści sale lekcyjne dla klas 5, 6 i 7 oraz pracownię komputerową. Pragnę 
z wielką radością i osobistą satysfakcją poinformować Drogich Darczyńców z Waszej parafii, że założony 
cel na rok 2014, o którym mówiłem w kazaniu misyjnym, udało się zrealizować dzięki Waszej pomocy 
i Bożej Opatrzności. Nowe skrzydło zostało zbudowane. Klasa piąta jest całkowicie wykończona i wypo-
sażona, podręczniki do klasy piątej dla każdego ucznia zakupione. Biskup diecezji Musoma, do której 
należy misja Kiabakari, w dniu 28 grudnia 2014 roku poświęcił uroczyście salę lekcyjną i podręczniki dla 
klasy piątej. Dzięki pomocy 'za pięć dwunasta' polskiego korporacyjnego darczyńcy także klasa szósta jest 
aktualnie w końcowej fazie wykończeniowej i do końca marca br. będzie w całości wykończona i umeblo-
wana a podręczniki dla każdego ucznia do klasy szóstej zakupione. Dzięki temu me najśmielsze nadzieje 
zostały przekroczone a nasi uczniowie klasy piątej bez przeszkód mogą kontynuować naukę w pięknej 
nowoczesnej sali lekcyjnej. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, który potrafi poruszyć życzliwe serca 
Rodaków i sprawić, że zbierane w cierpliwości ziarnka staną się obfitą miarką! 

Załączam płytkę DVD z tym listem w formie elektronicznej, z multimedialną prezentacją oraz folde-
rem ze zdjęciami obrazującymi cały proces budowy nowego skrzydła szkolnego od września do końca 
grudnia minionego roku. Ta sama prezentacja jest upubliczniona na YouTube (link: https://www.  
youtube.com/watch?v=9gSrcesvUmY). 

Jako wspólnota parafialna z misji Kiabakari zapewniamy Przewielebnego Księdza Proboszcza, Drogich 
Księży Współpracowników oraz wszystkich Drogich Darczyńców z Waszej wspólnoty parafialnej o naszej 
wdzięcznej pamięci modlitewnej za Was oraz we wszystkich intencjach bliskich Waszym sercom. 

Jednocześnie proszę, byście byli nadal razem ze mną i wspierali dzieła, które jako kapłan i misjonarz 
w imieniu Kościoła polskiego i naszej Ojczyzny prowadzę w Kiabakari. Nasza szkoła wciąż potrzebuje 
troskliwej pomocy, by jej budowę i doposażenie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. 

W szczególny sposób w tym czasie zachęcam i proszę o wsparcie nas poprzez życzliwe przeznaczenie 
1% corocznego podatku na rzecz przyjaciół i pomocników mej misji z Fundacji Kiabakari (www.kiabakari.org 
nr KRS 0000325046), dzięki czemu ta budowa szkoły, nasze projekty edukacyjne i medyczne oraz polski 
wolontariat w Kiabakari będą możliwe i skuteczne. Dziękuję z góry za każdy taki gest solidarności z nami. 

My wszyscy w Kiabakari życzymy Wam, Kochani, pięknego i pełnego Bożych Łask Nowego Roku 2015, 
Błogosławieństwa, Światła i Mocy Ducha Świętego oraz osobistej satysfakcji w życiu rodzinnym i zawo-
dowym! 

http://www.kiabakari.org/


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazy-
wane także świętem Matki Bożej Gromnicznej,  
a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Msze Święte w naszym kościele o godz. 700, 900 
i 1700. Tego dnia we wszystkich kościołach diecezji 
sosnowieckiej ze względu na trwający Rok Życia 
Konsekrowanego pod zwykłymi warunkami będzie 
można uzyskać odpust zupełny. Również w tym dniu 
do puszek zbierane będą ofiary przeznaczone na 
pomoc zakonom klauzurowym, których mieszkańcy 
ustawicznie modlą się w intencjach Kościoła i świata 
a więc także i za nas. 
2. Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 
po wieczornej Mszy św. w Sali św. Jana Pawła II. 
3. W tym tygodniu przypada: 
 pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym 
modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Msza 

św. w Cementowni o godz. 1500; 
 pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja 
do wynagradzania Sercu Jezusowemu za grzechy. 
Spowiedź od godz. 1600; 
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Naj-
świętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą 
codzienność. O godz. 1700 Msza św. Różańcowa. 
4. W ramach Roku Życia Konsekrowanego w przy-
szłą niedzielę obchodzony będzie w Kościele Pow-
szechnym dzień modlitw, refleksji i działania prze-
ciwko handlowi ludźmi. Kościół Katolicki podej-
muje wiele działań mających przeciwdziałać temu 
procederowi. To jednak nie wystarcza, dlatego Pre-
zydium KEP zwraca się z prośbą o modlitwę pod-
czas każdej Mszy Św. oraz podejmowanie innych, 
prywatnych inicjatyw modlitewnych. 
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 2 – 8 lutego 2015 r. 

2 lutego – poniedziałek – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

700 + Marian Jaros – od rodziny Mularczyk. 

900 + Regina Jaros – od Marii Raczek z rodziną. 

1700 + Dariusz Malinowski – od pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu. 

3 lutego – wtorek 

700 + Marian Jaros – od ks. Radosława Sobalkowskiego z mamą. 

1700 + Dariusz Malinowski – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Ogrodzieńcu. 

4 lutego – środa 

700 + Dariusz Malinowski – od chrześnika Marcina Kowalczyka. 

1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

5 lutego – czwartek 

700 + Dariusz Malinowski – od swatowej z synem. 

1700 + Marian Jaros – od Stanisława Uliniarza, ks. Andrzeja i Elżbiety Skwarek z rodziną. 

6 lutego – piątek 

700 + Dariusz Malinowski – od sąsiadów Długoszewskich i Jana Palińskiego. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

7 lutego – sobota 

700 + Dariusz Malinowski – od chrześnika Jarosława Wróbel z rodziną. 

1700 Msza św. Koła Różańcowego. 

8 lutego – niedziela 

700 + Henryk Muszyński – w 1. r. śmierci. 

900 + Zofia, Henryk Izydorczyk; Kazimiera, Michał Stajno. 

1030 + Anna (10 r. śmierci), Stefan ( 11. r. śmierci) Podsiadło – od Eugeniusza Podsiadło z rodziną. 

1200 Za parafian. 

1700 + Irena Zofia Krawińska – od syna Andrzeja z rodziną. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłych:  

Henryk Słowikowski, żył lat 73, zm. 25.01.2015 
Stefan Miśkiewicz, żył lat 85, zm. 25.01.2015 
Alfreda Maj, żyła lat 80, zm. 29.01.2015 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 

Damian Kwoczała – Paulina Osys 


