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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Jezus wprost objawia, na czym polega zbawienie, 
a na czym potępienie. Decyduje o tym wiara, czyli 
nasza odpowiedź na zbawczą inicjatywę Boga. 

Żydzi mocno przeakcentowali znaczenie Prawa 
Mojżeszowego; do tego stopnia, że zatracili jego  
sens. Wypełnianie prawa stało się ważniejsze niż 
Bóg i Jego wola. Bóg stał się wręcz niepotrzebny, 
gdyż do zbawienia wystarczyło samo Prawo! 

Jezus chciał te wszystkie błędy sprostować. To 
nie Prawo daje zbawienie, lecz Syn Człowieczy, wy-
wyższony na krzyżu. Ale żeby to zbawienie przyjąć, 
trzeba z wiarą spojrzeć na Krzyż, czyli zaufać Jezu-
sowi Chrystusowi, Zbawicielowi, Synowi Bożemu. 

Bóg chce zbawić każdego człowieka, bo każdego 
kocha. Jego miłość nie jest teorią – przybrała ona 
konkretne kształty: Syna Bożego wywyższonego na 
krzyżu. Jest to miłość trudna, miłość przebaczająca 
i ofiarna. Ale trzeba tę miłość przyjąć i z zaufaniem 
odpowiedzieć na nią – i to się właśnie nazywa wiara.  

A więc nie: wierzę, że Bóg istnieje, lecz: wierzę, 
że Bóg mnie kocha! A skoro tak, to nie mogę wobec 
tej miłości pozostać obojętny, muszę na nią odpo-
wiedzieć przez swoją miłość. Jeśli to zrozumiemy 
i zaakceptujemy, nie będziemy mieli problemów, 
czy można być „wierzącym” i nie praktykującym, 

czy aborcja jest dopuszczalna i wielu, wielu innych. 
Wtedy nasza wiara natychmiast znajdzie praktycz-
ne potwierdzenie w naszych uczynkach i życiu. Jest 
to wiara żywa, w przeciwieństwie do „wiary mar-
twej”, która z życiem i działaniem nie ma nic wspól-
nego, jest tylko pustą, teoretyczną spekulacją, słu-
żącą mydleniu oczu i pozornemu samouspokojeniu. 

Otóż ta właśnie wiara decyduje o zbawieniu i po-
tępieniu, i to aktualnie, a nie dopiero w przyszłości, 
po śmierci. Śmierć stanowi dla nas tak odległą i nie-
rzeczywistą perspektywę, że nie robi na nas więk-
szego wrażenia. Dlatego powinniśmy sobie uświa-
domić, że to właśnie teraz rozstrzyga się mój aktu-
alny los: czy jestem z Bogiem, czy przeciw Niemu.  

Ponieważ lękamy się światła i tego, co możemy 
w nim u siebie zobaczyć, dlatego warto sobie uświa-
domić, że jest to światło przebaczającej miłości, mi-
łości, która nie chce nas upokarzać ani karać, lecz 
podnosić i leczyć. Żeby się o tym przekonać, potrze-
ba trochę ryzyka, ale cóż to jest wobec ogromu  
miłości i akceptacji, które ogarniają każdego, kto 
zdobędzie się na wiarę! Bardzo wielu zdobyło się na 
to ryzyko i dało świadectwo, że nie żałuje, natomiast 
mało jest takich, którzy by się zawiedli. Więc może 
i my spróbujemy? 

KALENDARIUM 

15 marca IV niedziela Wielkiego Postu; 
 Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych; 

17 marca Dzień spowiedzi świętej; 

19 marca Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP; 

 

W numerze 

 W trosce o umiłowanie 
Eucharystii – część 46: 
Ewangeliczne spojrzenie 
na kapłana 

 Wspomnienie peregry-
nacji symboli ŚDM 

 Program rekolekcji 
wielkopostnych 

 

http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2015-03-07


W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 46 

Ewangeliczne spojrzenie na kapłana

ończymy nasz cykl katechez poświęconych 
uczestnictwu w Uczcie Eucharystycznej. W 
tym ostatnim rozważaniu zwróćmy uwagę 

na jeszcze jeden element życia religijnego, który ra-
czej umyka z pola naszego widzenia. Chodzi mia-
nowicie o ewangeliczne spojrzenie na kapłana. Zau-
ważmy, że o kapłaństwie jako takim w ogóle albo 
prawie w ogóle nie rozmawiamy. Jeśli już mówimy 
o księżach, to zazwyczaj od strony idealizującej, naś-
wietlając raczej to, czego oczekuje się od kapłana, 
albo też od strony krytycznej, gdy konkretnego księ-
dza poddaje się osądowi. Niewiele jest w tym ewan-
gelicznego myślenia. Częściej jest ono czysto przy-
ziemne. Oczywiście takie podejście z reguły grzeszy 
przesadą w idealizowaniu, podczas gdy opinia ludzka, 
robiąc korektę tego podejścia, grzeszy przesadą wy-
olbrzymiania prawdziwych lub domniemanych grze-
chów księży. Wszystko sprowadza się do tego, że 
już chyba tak bardzo przyzwyczailiśmy się do ka-
płana, którego widzimy stojącego za ołtarzem, że za-
pomnieliśmy, jaka jest jego prawdziwa rola w biblij-
nym sensie. 

Troską dobrego duszpasterza jest ewangeliczne 
ustawienie spojrzenia na kapłaństwo, które by uw-
zględniało prawdę o ludzkich przywarach i prawdę 
o potędze Boga. Mimo niedoskonałości narzędzi Je-
zus dokonuje przez nie cudów. 

Wierni winni znać prawdę. Ksiądz jest tylko czło-
wiekiem i przez to, że otrzymał święcenia kapłań-
skie, wcale nie został uleczony z ludzkich słabości. 
One mogą dojść do głosu w każdym momencie. 
Stąd też można spotkać w życiu świętego kapłana 
i takiego, który żyje w grzechach; kapłana, który mo-
że być wzorem chrześcijańskiego życia, i kapłana, 
który swym przykładem wskazuje drogę do piekła. 
Jezus wyraźnie przestrzegał swoich uczniów, by 
umieli krytycznie oceniać religijnych nauczycieli. 
„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i 
faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.  
Mówią bowiem, ale sami nie czynią” (Mt 23, 2-3). 
Tekst ten i dziś można by zastosować do niektórych 
kapłanów. Ale mając na uwadze krytyczną ocenę 
życia danego księdza i pamiętając o własnej sła-
bości, chrześcijanin winien dostrzec w kapłanie tego 
człowieka, którym Bóg posługuje się, by uobecnić 
Wieczernik. Sam pogrążony w grzechu, może wpro-
wadzić zebranych do Wieczernika i Jezus przez jego 
usta i ręce ubogaci zaproszonych przez siebie gości. 
Ten sam kapłan może ważnie udzielić rozgrzesze-
nia i pojednać człowieka z Bogiem. Nie czyni bo-
wiem tego własną świętością, lecz mocą otrzymaną 

od Boga dla dobra innych. Nie do nas należy sąd 
nad takim kapłanem, uczyni to Bóg. Do nas, w imię 
miłości, należy modlitwa za niego, by i jego serce 
wypełnił pokój i wieczernikowe szczęście. Czy pa-
miętamy w modlitwie o swoich księżach pracują-
cych w parafii? 

Kapłan może być wspaniałym żywym krzewem, 
w cieniu którego z radością i w szczęściu żyją inni, 
ale może  też być suchą tyką, którą Bóg posługuje 
się w plantacji swego „grochu”. Groch wsparty o tę 
suchą tykę wyda wspaniały owoc i gdyby jej nie było, 
nie byłoby też owocu, bo zgniłby leżąc na ziemi. 
Podobnie nawet najmarniejszy z punktu widzenia 
moralności i wiary kapłan może pomagać wielu lu-
dziom do osiągnięcia pełni chrześcijańskiego życia. 
Jest to bowiem dzieło Boga, a nie jego. 

Rzecz jasna, wartościowy, święty kapłan to skarb 
Kościoła, duma Boga i wielkie szczęście ludzi, którzy 
mogą go spotkać. Ale to jest pewien ideał, a w życiu 
rzadko kiedy na co dzień mamy do czynienia z ide-
ałami. Czasem wystarczy jedno krótkie spotkanie 
z takim kapłanem, by człowiek odnalazł ewangelicz-
ną drogę i wędrował dalej wiedząc, że jest ona  
rzeczywistością, bo spotkał na niej autentycznego 
przewodnika. 

Ewangeliczne spojrzenie na kapłana jest mierni-
kiem dojrzałości w wierze. Ono też ułatwia uczes-
tnictwo w świętej Ofierze, nie pozwalając na rozbi-
janie się o samo narzędzie, jakim Bóg wówczas się 
posługuje. Wszelkie ludzkie aspekty, jak wady i za-
lety kapłana schodzą na drugi plan, a na pierwszy 
wysuwa się obecność w nim samego Chrystusa. 
Ludziom głębokiej wiary łatwiej wówczas na ka-
płańskie słowa: „Pan z wami” odpowiedzieć: „I z du-
chem twoim”, bo nawet wtedy, gdy życie kapłana 
dalekie jest od ideału Ewangelii, „Chrystus jest z jego 
duchem”, by przez niego ubogacać świat. 
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Wspomnienie Peregrynacji Symboli ŚDM
zybko minęły dni peregrynacji Symboli Świa-
towych Dni Młodzieży po diecezji sosnowiec-
kiej, które pielgrzymowały po diecezji od 

14 do 28 lutego br. Była to dla nas szansa na spot-
kanie ze szczególnym Krzyżem i Ikoną. Znaki te 
odwiedziły miasta takie, jak Będzin, Czeladź, Sos-
nowiec, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Wolbrom, Pilica 
oraz oczywiście Ogrodzieniec. gdzie  

Przejmujący i bogaty w znaczenia był Dzień na-
wiedzenia Symboli w naszej parafii 15 lutego 2015 r. 
Przybyły one do naszej parafii z klasztoru oo. fran-
ciszkanów w Pilicy-Biskupicach, gdzie peregryno-
wały uprzednio. Przed Mszą św. o godz. 1030 uro-
czyście wprowadzono Krzyż oraz Ikonę do świątyni 
w asyście młodzieży naszej parafii. Mszy o godz. 
1030 przewodniczył ks. Marek Bigaj, kapelan mo-
bilnej kaplicy – samochodu transportującego Znaki 
ŚDM do poszczególnych parafii. Po Mszy młodzież 
gimnazjalna poprowadziła adorację Krzyża. W tym 
czasie do naszej parafii przybył Ks. Bp Grzegorz 
Kaszak, który następnie sprawował Eucharystię na 
sumie. Po Mszy Krzyż i Ikona zostały wyprowadzone 
z kościoła i przewiezione do Chechła, gdzie miała 
miejsce dalsza część peregrynacji. Krótki był pobyt 
Symboli ŚDM w naszej parafii, ale za to jakże in-
tensywny. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu oraz orga-
nizatorom za przywilej goszczenia u nas Świętych 

Znaków. 
Ostatniego dnia peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM 

w naszej diecezji (28 lutego 2015 r.), w niezwykłej 
scenerii zranionej październikowym pożarem Kate-
dry w Sosnowcu, w gąszczu rusztowań zebrali się 
młodzi ludzie ze swoimi duszpasterzami. Zakończył 
się ważny etap, a jego owocem powinno być nie  
tylko wzmożenie przygotowań organizacyjno-logis-
tycznych, ale przede wszystkim rozbudzenie ducho-
we wiernych. 

Po Mszy św. kopię Ikony Salus Populi Romani 
odebrali z rąk Księdza Biskupa przedstawiciele  
wszystkich dekanatów. Teraz mają one trafiać do 
parafii i przypominać o potrzebie modlitwy za Świa-
towe Dni Młodzieży. Wykonali je bezdomni, podo-
pieczni jaworznickiej wspólnoty „Betlejem”, w któ-
rej peregrynacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. 

„Czy chcesz iść tam, gdzie posyła cię Jezus – twój 
Pan i przyjaciel, aby głosić dobrą nowinę o Bogu 
bogatym w miłosierdzie twoim braciom i siostrom 
(...)? Czy chcesz w duchu pokornej służby pomagać 
braciom i siostrom w dobrym przeżyciu Światowych 
Dni Młodzieży, nie licząc na pochwały i uznanie, 
a dążąc jedynie do większej chwały Bożej? Czy  
chcesz poświęcić swój czas i siły oraz objąć troską 
powierzone ci zadania, tak, aby ci, którym będziesz 
służył, mogli przeżywać Światowe Dni Młodzieży 
w skupieniu?” – trzy pełne głębokiej treści pytania 
zadane biskupa. I trzy stanowcze „chcę” z ponad 150 
gardeł parafialnych liderów – tak wyglądało odby-
wające się chwilę po rozdaniu Ikon rozesłanie lide-
rów parafialnych zespołów odpowiedzialnych za przy-
gotowania do Światowych Dni Młodzieży. 

Po błogosławieństwie Ikonę i Krzyż wyniesiono 
przed bazylikę katedralną i przekazano bielskiej  
młodzieży i kapłanom. 

 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 15-18 MARCA 2015 R. 

Niedziela 15.03. 

7.00  Msza św. z nauką 
8.00  Msza św. z nauką w Cementowni  
9.00  Msza św. z nauką dla młodzieży 
10.30  Msza św. z nauką dla dzieci 
12.00  Msza św. z nauką 
16.15  Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
17.00  Msza św. z nauką 

Poniedziałek 16.03. 

7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
8.00  Nauka dla uczniów Gimnazjum 
9.00 Nauka dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Ogrodzieńcu 
10.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
12.00  Nauka rekolekcyjna dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu 
17.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

Wtorek 17.03. – Dzień spowiedzi świętej 
Spowiedź: 7.30 – 12.00 i 16.00 – 17.00 

7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
8.00  Spowiedź i Msza św. dla Gimnazjum 
10.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
11.30 Spowiedź dla uczniów szkół podst. 
12.00  Msza św. dla uczniów ze szkół podst. 
17.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

Środa 18.03. 

7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
8.00  Nauka dla uczniów Gimnazjum 
9.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Ogrodzieńcu 
10.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
12.00  Nauka rekolekcyjna dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu 
17.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Zachęcamy wszystkich do udziału w rekolek-
cjach parafialnych. Niech to będzie święty czas jesz-
cze intensywniejszej troski o nasze dusze. 
2. Krąg Biblijny w środę po Mszy wieczornej.  
3. Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeń-
stwach wielkopostnych: 
 w piątki – Droga Krzyżowa o godz. 1600 i 1900; 
 w niedzielę – Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym o godz. 1615. 
4. Zapraszamy również na dekanalną Drogę Krzy-
żową dla młodzieży (i nie tylko) w piątek 
20.03.2015, która odbędzie się w kościele p.w. Św. 

Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Pilicy 
o godz. 1900. 
5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji sosno-
wieckiej zaprasza na Rekolekcje wielkopostne dla 
par niesakramentalnych. Rekolekcje są adreso-
wane do osób po rozwodzie cywilnym, które żyją 
w powtórnych związkach i nie mogą zawrzeć ślubu 
kościelnego. Spotkania rekolekcyjne odbędą się 20, 
21 i 22 marca (piątek, sobota i niedziela) o godz. 
1900 w kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
w Sosnowcu przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25.  
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16 – 22 marca 2015 r. 

16 marca – poniedziałek 

700 1) + Anna Musialska – od Heleny Rogoń z rodziną. 

 2) + Zbigniew Pokorski – od Witolda i Aleksandry Kudela z dziećmi. 

1000 wolna 

1700 + Helena Sobczyńska – od córki Marzanny Jagielak z rodziną. 

17 marca – wtorek 

700 1) + Anna Musialska – od Elżbiety Skwarek i Krystyny Bodziony. 

 2) + Regina Jaros – od męża Walerego. 

1000 + Anna (34. r. śmierci), Stefan, Kazimierz Wacowscy; Jan Boruc. 

1700 + Helena Sobczyńska – od córki Doroty Dziechciarz z rodziną. 

18 marca – środa 

700 1) + Anna Musialska – od Pauliny Puczkarskiej.  
 2) + Regina Jaros – od córki Marii. 

1000 wolna 

1700 + Stanisław Biedak – w 5. r. śmierci – od żony z synem. 

19 marca – czwartek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

700 1) + Józefa, Bolesław, Czesława, Kazimierz Molenda. 

 2) + Anna Musialska – od sąsiadów Jarża. 

1700 + Józef Piątek. 

20 marca – piątek 

700 1) + Regina Jaros – od wnuczki Marty. 

 2) + Stanisław Piekutowski – od sąsiadów Szymusik i Kmita. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

21 marca – sobota 

700 1) + Zbigniew Pokorski – od Andrzeja Mikulskiego z rodziną. 

 2) + Regina Jaros – od szwagra Zdzisława i Bogusławy Jaros. 

1700 + Alicja Krzyżanowska – od Marii Szczęśniak z rodziną i Zofii Mieszczanek z rodziną. 

22 marca – niedziela 

700 + Leonarda, Stefania, Helena Pilarskie. 

900 + Józef Bednarz. 

1030 + Stanisław (21. r. śmierci), Marianna, Stanisława, Piotr Rybińscy. 

1200 Za parafian. 

1700 + Jan Pomietło; Weronika, Stanisław Panyś. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłych:  

Śp. Kazimiera Szczygieł, żyła lat 84, zm. 11.03.2015 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Łukasz Paweł Kondoła, lat 21, zam. w Zawierciu 
Paulina Aleksandra Paciej, lat 21, zam. w Ogrodzieńcu 

Dawid krzysztof Szymusik, lat 29, zam. w Ogrodzieńcu 
Gabriela Anna Michalska, lat 32, zam. w Łazach 


