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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będzie-
my się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na-
przód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie wam dodane. 

Mt 6,24-34 

Słowa z dzisiejszej Ewangelii są wezwaniem do 
tego, abyśmy w naszym życiu pokładali ufność w Bo-
żą Opatrzność. Wydaje się, że bardzo często zapo-
minamy o obecności Boga w naszym życiu i kiedy 
przychodzą trudne chwile, sytuacje, to próbujemy 
zaradzić wszystkiemu po swojemu. Oczywiście, że 
bardzo trudno jest biednej rodzinie mówić o Bożej 
Opatrzności. Niezwykle trudno jest głosić prawdę 
o obecności Bożej bezdomnemu, bezrobotnemu, 
ale trzeba pamiętać, że prawda o Bożej Opatrzności 
jest źródłem nadziei w najtrudniejszych sytuacjach. 

„Można śmiało powiedzieć, że całe dzieje Kościo-
ła to nieustanne i żarliwe poszukiwanie, zgłębianie 
i proponowanie innym znaków Bożej Opatrzności. 
Kościół, wspierany mocą Ducha Świętego, postępuje 

tu za przykładem Chrystusa. Dlatego może, chce oraz 
musi głosić i nieść światu łaskę oraz wyczucie Bożej 
Opatrzności, ażeby uwolnić człowieka, którego mi-
łuje, od przytłaczającego ciężaru niewiadomej i po-
wierzyć tej wielkiej, niezmierzonej i ostatecznej ta-
jemnicy miłości, którą jest Bóg”– uczył nas bł. Jan 
Paweł II (katecheza, 30 kwietnia 1986 r.). I dodawał, 
że „słownictwo chrześcijańskie wzbogaca się w ten 
sposób o proste wyrażenia, które zarówno obecnie, 
jak i w przeszłości składają się na dziedzictwo wiary 
i kultury uczniów Chrystusa: «Bóg to widzi», «Bóg 
o tym wie», «jeśli Bóg pozwoli», «żyć w obecności 
Bożej», «niech się dzieje wola Boża», «Bóg pisze 
prosto nawet na krzywych liniach». Jednym słowem 
– Opatrzność Boża. Głoszenie prawdy o Bożej Opa-
trzności nie jest wymysłem Kościoła. Choć czerpie 
on natchnienie także z myśli ludzkiej, to głosi ową 
prawdę dlatego, że Bóg sam ukazał siebie w taki właś-
nie sposób, objawiając w dziejach swojego ludu, że 
Jego stwórcze działanie i dzieło zbawienia są ze sobą 
nierozerwalnie złączone i należą do tego samego 
odwiecznego planu” (tamże). Ewangelia Chrystusa 
jest zapisem o Bożej Opatrzności. 

Kiedy przyjdą trudne chwile, pamiętajmy, że jest 
Bóg. 



 

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 9 

Uwielbienie Ojca

wielbienie Boga jest to chyba jedna z naj-
trudniejszych form modlitwy. Pozostaje ot-
warte pytanie, o ile w ogóle uwielbienie jest 

możliwe do wyrażenia w słowach. Postarajmy się 
do wyjaśnić. 

Kiedy syn jest dumą ojca? Czy nie wówczas, gdy 
idealnie współpracuje z ojcem w realizacji jego pla-
nów? Jeżeli syn ma mądrego ojca, to nigdy nie bę-
dzie planował swoich własnych dzieł, lecz wejdzie 
w realizację zamierzeń ojca. W tym objawia swoją 
miłość wobec niego. W tej współpracy mogą bo-
wiem być razem. Jednoczy ich dzieło, a oni tego 
właśnie zjednoczenia szukają. 

Co więcej, w tej współpracy syn chętnie podej-
mie trudniejsze zadania, a ojciec – widząc, że on je 
dobrze spełnia – jest z syna dumny. Im syn dosko-
nalej wykona trudne zadanie, tym większy zaszczyt 
dla ojca. Ostatecznie chwałą ojca jest nie jego dzieło, 
lecz wielkość dzieła jego syna. Ojcu bowiem oddaje 
chwałę wielkość jego syna i doskonałość dzieła, 
jakie syn wykonał. 

Otóż to jest ten ludzki język, w którym niepojęty 
Bóg objawia, na czym polega Jego uwielbienie. 
Często mnoży się modlitewne formuły sądząc, iż 
im więcej wypowiedzianych słów, tym doskonalsze 
uwielbienie Boga. Tymczasem Boga najmniej wielbią 
słowa. Jego wielbi serce i czyn. 

Cóż z pięknych słów syna-pijaka, którymi odnosi 
się do swoich bliskich, skoro upiciem przynosi im 
hańbę. Co pomogą zapewnienia córki – nawet miłe 
i wzniosłe – skoro jej prowadzenie się rzuca cień na 
rodziców. Można ani razu nie wypowiedzieć ani 
jednego słowa, a wielbić Boga swoim życiem, współ-
pracując z Nim w wykonywaniu dzień po dniu za-
dań, jakie On wyznaczył. 

Otóż Syn Boży doskonale wykonał wszystko, co 
powierzył Mu do spełnienia Ojciec. I właśnie Msza 

święta umożliwia uczestniczenie w tym wielkim wie-
lbieniu Ojca przez Syna, dokonującym się przez 
dokładne wypełnienie powierzonego Mu zadania. 
Przyjaciele Jezusa to ludzie, którzy włączają się 
w Jego dzieło i postanawiają uwielbić swego Boskie-
go Przyjaciela przez dokładne wykonanie zadań, 
jakie im Bóg zlecił. 

Msza święta jest uwielbieniem Ojca przez dzieło 
Syna, w które ustawicznie włącza się uwielbienie 
zebranych przy ołtarzu uczestników. Ich postawa, 
ich życie, ich czyny, z których Ojciec jest dumny, 
składają się na piękny bukiet kwiatów, który – ofia-
rowany na ołtarzu – staje się radością Ojca. 

Wierność w realizacji woli Ojca jest nierozerwal-
nie złączona z trudem, z cierpieniem. Tu na ziemi 
współpraca z Bogiem wiele kosztuje. Kosztowała Je-
zusa, kosztuje Jego przyjaciół. Uczestnictwo w świę-
tej Uczcie uświadamia i przypomina tę prawdę. 
Wzywa do wielbienia Ojca przez idealne włączenie 
się w Jego plany. Wzywa do takiego postępowania, 
do takiej współpracy z Ojcem, by On był dumny 
z nas jako swoich dzieci. 

 

Zrzucić maski – Środa Popielcowa 

ie można przygotować się na Środę Popiel-
cową. Nie poprzedza jej żadne święto, bra-
kuje znaku ostrzegawczego. Popielec wypada 

nagle, jak złodziej w nocy. Środa, w poprzek tygo-
dnia, pod prąd, w samym gwarze codziennych obo-
wiązków. Ani jej ominąć, ani przespać. Mało tego: 
to zwyczajny dzień pracy. I jakby wciąż domagając 
się uwagi – właśnie do pracy, do szkoły, między 
ludźmi z popiołem na głowie, z uczuciem głodu 
w trzewiach. Tak, Środa Popielcowa nie jest łatwa. 
A jeszcze niedawno żyliśmy pod panowaniem kar-
nawału, wirowali wedle zasad niecodziennego czasu. 

Studenci w bloku hucznie obchodzili zakończenie 
pierwszej sesji egzaminacyjnej, później sesji popraw-
kowej. My u znajomych, znajomi u nas, słowem – 
działo się. Uczestników zatrzymuje dopiero inny 
czas, równie skrajny – Wielki Post. Środa Popielco-
wa, wrzucona pomiędzy inne dni tygodnia, jest jak 
skała, na którą niespodziewanie się wpada. 

Środa Popielcowa jest niewygodna, ale jest wia-
rygodna. Ewangelia z tego dnia mówi: „Strzeżcie 
się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali 
przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie 
będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest 
w niebie” (Mt 6,1). Egzegeci zwracają uwagę, że tru-
dno jest przełożyć na język polski słowo thehatrizdo 
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– „widzieć” wydaje się najbliższe. Bardziej jednak 
chodzi o ukryte w nim słowo „teatr”. Thehatrizdo to 
tyle co „odgrywać rolę na scenie”, „robić widowis-
ko”, „wystawiać kogoś na pośmiewisko”. Na począt-
ku czterdziestodnicy słyszymy zatem mocne słowa 
– nie rób z siebie pośmiewiska. Jeśli była do tej pory 
maska, to teraz leży już nieużyteczna. Nie da się da-
lej grać swojej roli, gdy słyszy się: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Zachwycająca jest ta oszczęd-
ność słów. Nie da się ich podrobić. Brzmią jak zapo-

wiedź sądu, o którym wiemy, 
że nastąpi. I brzmią jak rzu-
cone koło ratunkowe, bez któ-
rego nie byłbym w stanie sta-
nąć przed Sędzią. Proch i E-
wangelia, pomiędzy nimi roz-
grywa się prawdziwy teatr 
mojego życia, w którym nie-
potrzebne mi maski, kostiu-
my... 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronuje nam:  
 we wtorek – św. Kazimierz Królewicz. 
2. Dzisiejsza, ósma niedziela w ciągu roku zamyka 
pierwszą część tak zwanego okresu w ciągu roku, 
która stanowi swoisty pomost pomiędzy okresem 
Narodzenia Pańskiego a Wielkim Postem. W najbliż-
szą środę, 5 marca, rozpoczniemy zatem okres przy-
gotowania do świąt Wielkanocnych, czyli właśnie 
Wielki Post. 
1. Msze św. w Środę Popielcową celebrujemy o godz. 
700; 800 w Cementowni, 900; 1700. W tym dniu obo-
wiązuje post ścisły. Oznacza to, że w ciągu dnia 
możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, 
a pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie doty-
czy osób chorych. 
2. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na 
spotkanie Kręgu Biblijnego. 
3. W tym tygodniu przypada: 
 pierwszy czwartek – dziękujemy za dar Eucha-
rystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powo-
łania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej 
wspólnoty parafialnej. O godz. 1500 Msza św. w Ce-

mentowni. 
 pierwszy piątek miesiąca – pragniemy wypełnić 
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za 
grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od godz. 
1630. 
4. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej: o godz. 1600 i 1900. 
5. W przyszłą niedzielę, czyli w pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu, rozpoczniemy nabożeństwa Gorz-
kich Żali z kazaniem pasyjnym. Będą one odpra-
wiane o godz. 1600. 
6. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy 
uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga 
kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczo-
ne co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za 
siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania koniecz-
ne jest spełnienie zwykłych warunków, tj.: stan łaski 
uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii św., 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się 
przywiązania do grzechy nawet lekkiego. Chciejmy 
obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez 
Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie. 

KOMUNIKAT BISKUPA SOSNOWIECKIEGO 

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Bracia i Siostry! 
Po raz kolejny kieruję do Was wyrazy mojej szczerej wdzięczności i składam Wam serdeczne, 

staropolskie: Bóg Zapłać! Nasza diecezjalna Caritas poinformowała mnie, że w ubiegłym roku z od-
pisu 1 % podatku zebrano kwotę 121 616 zł na Dom Matki i Dziecka, który powstaje w naszej Die-
cezji. Dzięki tym i innym pozyskanym środkom udało się już adaptowany w Klimontowie budynek 
przebudować, ocieplić, wyposażyć w okna oraz we wszystkie potrzebne instalacje. 

Warto zaznaczyć, że coraz częściej do Caritas zgłaszają się kobiety w stanie błogosławionym, któ-
re nie mogą bezpiecznie oczekiwać na rozwiązanie we własnym domu. Przychodzą także matki 
z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek różnych wypadków losowych. Wszystkie 
one pytają o nasz dom. Problem wydaje się więc coraz bardziej naglący. 

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest to dzieło. Zwracam się do Was, umiłowani w Chrys-
tusie Panu, z gorącą prośbą o wsparcie tego dzieła także w tym roku poprzez przekazanie 1 % swo-
jego podatku. Może to być także ofiara, która będzie wyrazem spełnionego dzieła miłosierdzia. Pro-
szę również o modlitwę w intencji tego domu. 

Bardzo dziękuję naszej Caritas za opiekę i wszelkie starania nad tym wspaniałym dziełem. Do 
każdej parafii zostały przygotowane ulotki ze szczegółowymi informacjami jak pomóc. 

Przenajświętszej powierzam, Drodzy Diecezjanie, Was i nasze dzieło. 

Z pasterskim błogosławieństwem, 
Wasz Biskup + Grzegorz 



 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  3 – 9 marca 2014 r. 

3 marca – poniedziałek 

700 1) + Tadeusz Kajdański (14. r. śmierci); Wioletta Danel. 

 2) + Stanisław Kurek – od Waldemara Domagały z rodziną. 

1700 + Jan Supernak – 29. Msza gregoriańska. 

4 marca – wtorek 

700 1) + Kazimierz Pilarczyk – od chrześnicy Iwony, Cecylii i Heleny Wójcik. 

 2) + Stanisław Kurek – od sąsiadki Wójcik. 

1700 + Jan Supernak – 30. Msza gregoriańska. 

5 marca – ŚRODA POPIELCOWA 

700 + Stanisław Kurek – od Iwony i Gizeli. 

900 + Józefa, Stanisław Wronieccy; Dariusz Gołębiowski. 

1700 + Marian i Marianna Szczepara. 

6 marca – czwartek 

700 1) + Stanisław Kurek – od wnuczek Aleksandry i Joanny z mężami 

oraz prawnuczków Alana, Maksymiliana i Jasia. 

 2) + Genowefa Podsiadło – od córki z mężem. 

1700 + Kazimierz Pilarczyk – od pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 w Zawierciu. 

7 marca – piątek 

700 1) + Danuta Pietrowska – od brata Władysława. 

 2) + Stanisław Kurek – od Lidii Bejger z córką Martą i Eweliny Prokop z rodziną. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

8 marca – sobota 

700 1) + Genowefa Podsiadło – od wnuczki Katarzyny z mężem i córką. 

 2) + Kazimierz Kajdański – od żony z córką. 

1700 + Kazimierz Pilarczyk – od rodziny Dygas. 

9 marca – niedziela 

700 + Daniela, Czesław Trawińscy; Stefania, Franciszek Kuśmierscy. 

900 + Alfreda, Edmund Matysek; Bronisława, Władysław Lipka. 

1030 rezerwacja 

1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Jaworskiego z racji 1 r. urodzin. 

1700 + Helena i Jan Ptak; Jadwiga i Zenon Wołoszyn. 
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