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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 
studni. […] Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby 
zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi 
pić». 

J 4,6-7 

Na kartach Ewangelii odnajdujemy dialogi Jezu-
sa z różnymi ludźmi, tak jak rozmowa z Nikode-
mem, z młodzieńcem, z Dobrym Łotrem, z Apos-
tołami. Te spotkania i rozmowy zawsze zmieniają 
życie rozmówców Jezusa. Także rozmowa Jezusa z 
Samarytanką opisana na kartach Ewangelii uświa-
damia nam prawdę, że powinniśmy mieć pragnie-
nie obecności Jezusa w naszym życiu. Dzisiejsza  
Ewangelia jest okazją do zrobienia sobie rachunku 
sumienia i odnalezienia odpowiedzi na ważne du-
chowe pytania: Czy ty znasz Jezusa? Co znaczy dzi-
siaj być chrześcijaninem? Co znaczy, że wierzę? 
Muszę tak jak bł. Jan Paweł II postawić Jezusa w cen-
trum mojego życia. Muszę do Niego przylgnąć ca-
łym sercem, całym moim życiem. Nie mogę poddać 
mojego życia kolorowym reklamom, które mówią, 
że liczy się tylko sukces, pęd do prestiżu i bogac-
twa. One nie zaspokoją pragnienia mojego serca. 
Tylko Jezus potrafi zaspokoić moje pragnienie. On 

mi daje wodę żywą na życie wieczne. Muszę przyjąć 
Chrystusa do mojej codzienności, bo On nadaje  
sens mojemu życiu. 

Samarytanka odkrywa w sposób właściwy tę  
prawdę, że Jezus jest Zbawicielem i daje o tym świa-
dectwo. Dialog Jezusa z Samarytanką uczy mnie  
czegoś bardzo ważnego: tylko Jezus daje mi siłę tak 
bardzo potrzebną do pokonywania codziennych  
trudności, bym umiał wybierać w sposób właściwy. 

Dzisiejsza Ewangelia woła do mojego sumienia: 
Obudź się! Jest z tobą Jezus. Obudź swoją wiarę, 
nadzieję i miłość. Nie prześpij tego czasu łaski, ja-
kim jest spotkanie z Jezusem. Jesteś w rękach Bo-
żych. Dzisiaj uświadamiam sobie również to, że każ-
dego dnia mogę rozmawiać z Jezusem przy studni 
mojego życia. Przecież Msza św., modlitwa – szcze-
gólnie pacierz poranny i wieczorny – nadaje moje-
mu życiu wymiar Chrystusowy. 

Scena ewangeliczna rozmowy z Samarytanką py-
ta mnie również o moją wiarę. Muszę pamiętać, że 
wiara to osobiste zjednoczenie z Jezusem. To głębo-
ka więź z Jezusem. To przyjęcie od Niego daru wo-
dy żywej na życie wieczne. To zanurzenie się w  
Jezusie. 



W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 12 

Najświętsza Ofiara a rok liturgiczny

 każdej Mszy świętej urzeczywistnia się 
całość wydarzeń zbawczych, ale nasza 
ludzka zdolność przeżywania jest bardzo 

ograniczona. Nie potrafimy przeżywać równocześ-
nie dwóch rzeczy. A gdy mieszane uczucia nakła-
dają się na siebie, to żadne z nich nie jest pełne, 
powodując niepokój a nierzadko rozdarcie. Ponie-
waż rzeczywistość Mszy świętej jest niezwykle bo-
gata i pełna trudnych do zharmonizowania przeżyć, 
Kościół w swej mądrości, ułatwiając wiernym możli-
wie pełne dostrzeżenie jej bogactwa, uzależnił cha-
rakter uczestnictwa w świętej Uczcie Ofiarnej od 
okresów roku kościelnego. Kalendarz kościelny bo-
wiem po to rozkłada wydarzenia z życia Chrystusa 
w ramach dwunastu miesięcy, byśmy mogli je cy-
klicznie wspominać. Modlitwy i czytania podczas 
świętej Ofiary są tak ułożone i dobrane, by w za-
leżności od okresu eksponowały takie a nie inne 
wydarzenia zbawcze. 

Stąd też adwentowa Msza święta jest ucztą wy-
czekiwania, wspominającą oczekiwanie Żydów Sta-
rego Testamentu na Zbawiciela oraz bezpośrednie 
przygotowanie do spotkania z Nim Jana Chrzciciela, 
Maryi, Józefa, Zachariasza, Elżbiety, a tym samym 
umożliwiającą przeżywanie naszego wyczekiwania 
na powtórne przyjście Pana. 

Msza święta okresu Bożego Narodzenia jest ucztą 
radosnej wdzięczności za objawioną ludziom mi-
łość Boga, która przerzuca most z nieba na ziemię; 
za to, że „Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, miał życie wieczne”. 

Liturgia eucharystyczna Wielkiego Postu wzywa 
do nawrócenia, do odnowy życia, do mobilizacji sił 
ducha i zwycięstwa nad światem, by przez to wpro-
wadzić w tajemnice Wielkiego Tygodnia. Okres Wiel-
kanocy rozbrzmiewa radosnym Alleluja, okrzykiem 
zwycięstwa i tryumfu dobra nad złem, życia nad 

śmiercią, ubogacając się wspomnieniem wniebowstą-
pienia Pana i zesłania Ducha Świętego. 

Okres zwykły liczy trzydzieści cztery tygodnie 
w ciągu roku, pomaga w przeżyciu treści nauczania 
Chrystusa, poznania Jego nauki i przykładu, jaki 
nam zostawił. Warto zwrócić uwagę na słowa, które 
dodaje się w poszczególnych okresach roku kościel-
nego w pierwszej Modlitwie Eucharystycznej. Są to 
zawsze słowa wspomnień: „Wspominając tę świętą 
noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała 
na ten świat Zbawiciela”; „uroczyście obchodzimy 
świętą noc Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa 
Chrystusa; „uroczyście obchodzimy święty dzień, 
w którym nasz Pan, Jednorodzony Syn Twój, 
w zjednoczonej ze sobą naturze ludzkiej, zasiadł 
w chwale po Twojej prawicy”; „uroczyście obchodzi-
my święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch 
Święty ukazał się Apostołom pod postacią ognistych 
języków”. 

Słowa te ułatwiają uczestnikom Świętej Uczty 
pełniejsze dostrzeżenie i przeżycie jednej prawdy, 
wydobytej z olbrzymiego skarbca, jakim jest his-
toria Zbawienia, esencjalnie uobecniana w każdej 
Mszy świętej. 

 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 23-26 MARCA 2014 R. 

Poniedziałek 24.03. i Wtorek 25.03. 

7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

8.00  Nauka rekolekcyjna dla uczniów 

dla uczniów Gimnazjum w Ogrodzieńcu 

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 

Środa 26.03 – Dzień spowiedzi świętej 

Spowiedź: 7.30 – 12.00 i 16.00 – 17.00 

7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

8.00  Nauka rekolekcyjna i Msza św. 

dla uczniów Gimnazjum w Ogrodzieńcu 

10.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

12.00  Nauka rekolekcyjna i Msza św. 

dla uczniów ze Szkół Podstawowych 

z Ogrodzieńca i Podzamcza 

17.00  Msza św. z nauką dla dorosłych 

Rekolekcje prowadzi ksiądz Andrzej Polit  
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zas rekolekcji, zwłaszcza w Wielkim Poście, 
jest bardzo znanym aktem pokutnym w Koś-
ciele, jest czasem duchowych ćwiczeń. Z pew-

nością są jednak tacy katolicy, którzy zadają sobie 
pytanie: po co mi rekolekcje? W tylu już uczestni-
czyłem, jest wielu gorszych ludzi ode mnie. Tym-
czasem sam Chrystus daje odpowiedź na te pytania 
i przykład do naśladowania. Był bez grzechu, a jed-
nak często udawał się na miejsce pustynne, zwłasz-
cza przed ważnymi wydarzeniami, by przez wyci-
szenie i modlitwę dobrze przygotować się do zle-
conej mu przez Ojca misji. 

 Wspomnijmy choćby wydarzenie po chrzcie Je-
zusa w Jordanie. Udał się na pustynię, by tam pościć 
i modlić się przez czterdzieści dni. Nie potrzebował 
modlitwy i postu, by przeciwstawić się diabłu. Udał 
się tam jednak, aby być jeszcze silniejszym w walce 
ze złem i lepiej służyć innym. Podobnie uczynił  
przed męką i śmiercią, również pościł i się modlił. 
Zaprosił do tego samego swoich uczniów. Jeżeli Pan 
Jezus zachęcał do chwili wyciszenia, modlitwy i pos-
tu swoich uczniów, to tym bardziej pragnie, byśmy 
my, zagonieni w codzienności, zatrzymali się nieco 
i pomyśleli o Bogu i własnym życiu. 

Celem rekolekcji jest wejście w siebie, uczenie się 
pracy nad sobą, uspokojenie w zamęcie powszech-
ności i pozbycie się stresów. Owocem jest wewnę-
trzne skupienie, nawrócenie i odnowa moralna.  
Małym dzieciom tłumaczy się czasami, że z reko-
lekcjami jest tak jak ze sprzątaniem. Jeżeli systema-
tycznie nie porządkujemy mieszkania, to będzie ono 
brudne, nieprzyjazne, będziemy się w nim źle czuli. 
Podobnie jest w życiu duchowym. Od czasu do cza-

su trzeba nam czegoś więcej niż codziennej modli-
twy. Wiara jest łaską. Trzeba jednak o nią dbać, oczy-
szczać, ożywiać, bo inaczej może obumrzeć. Tymcza-
sem wiara ma dawać każdemu z nas siłę i mobili-
zację do dobrego życia oraz ożywiać nadzieję, że 
Bóg nas kocha i pragnie naszego szczęścia.  

Żyjemy coraz szybciej. Dzięki wynalazkom tech-
niki robimy wiele rzeczy lepiej i szybciej. Zaoszczę-
dzonego czasu nie umiemy przeznaczyć na odpo-
czynek fizyczny i duchowy. Współczesny człowiek 
jest coraz bardziej nerwowy i rozbity wewnętrznie. 
To winno uświadomić nam potrzebę rekolekcji, ma 
zaowocować podjęciem decyzji: będę uczestniczył 
w rekolekcjach parafialnych. Na pewno do takiej 
decyzji potrzebne jest zorganizowanie czasu pracy 
i obowiązków, ale także przezwyciężenie lenistwa. 

 Rekolekcje to nie spotkanie z ciekawym czło-
wiekiem, dobrym mówcą, ale z Bogiem. Będą one 
na tyle owocne, na ile sami się w nie zaangażujemy. 
Jeżeli już podjęliśmy trud, by na nich być, trzeba 
zadbać, by nie skończyło się na samym słuchaniu, 
chociaż słuchanie głosu Boga  jest początkiem naw-
rócenia. Zachęceni słowem Bożym komentowanym 
przez rekolekcjonistę, musimy zadać sobie pytanie: 
co Bóg chce mi powiedzieć? 

Rekolekcje są dobrym czasem, żeby przyjrzeć się 
naszemu codziennemu życiu. Pomyślmy, co zrobi-
liśmy źle, jak możemy uczynione zło naprawić. Módl-
my się także o dobre, Boże natchnienia, aby po re-
kolekcjach lepiej żyć w codzienności. Sprawdzianem 
owocności rekolekcji jest większe rozmodlenie, więk-
sza gorliwość w korzystaniu z sakramentów i bycie 
lepszym dla bliźnich. 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w ok-
resie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Niech 
nam w tym pomoże udział w Wielkopostnych Re-
kolekcjach, na które serdecznie zapraszamy. 
2. We wtorek, 25 marca będziemy przeżywać Uro-
czystości Zwiastowania Pańskiego. W tę uroczys-
tość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn 
Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, 
aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. 
3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem 
Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie 
nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki 
i ojców. Prośmy, by życie było szanowane od poczę-
cia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy 
terminalnie chore mogły godnie przeżywać swoje 
ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że 
zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy, abyś-
my sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzyma-
liśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać 

i przekazywać dalej. 
4. Krąg Biblijny w środę po wieczornej Mszy św. 
5. 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. 1700. 
6. W związku z piątą rocznicą konsekracji i ingresu 
Księdza Biskupa Grzegorza do naszej diecezji, która 
przypada w piątek 28 marca br., módlmy się za Bis-
kupa Grzegorza aby pełen mocy Ducha Świętego, 
wiernie odczytywał wolę Bożą i gorliwie przewodził 
naszemu Kościołowi sosnowieckiemu. 
7. W nocy z soboty na niedzielę (29/30 marca 2014) 
nastąpi zmiana z czasu zimowego na letni. W związ-
ku z tym Gorzkie Żale w niedzielę odprawione zos-
taną o godz. 1700, a Msza św. wieczorna o godz. 1800.  
8.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Goś-
ciu Niedzielnym i Niedzieli dodatek: książka bł. Ka-
tarzyny Emmerich „Pasja”. 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  24 – 30 marca 2014 r. 

24 marca – poniedziałek 

700 1) + Janina Straszak – od brata Henryka Osysa z żoną. 

 2) + Władysław Latacz – od żony Leokadii. 

1000 + Dariusz Firek – od Artura i Renaty z córkami. 

1700 + Witold Maciążek – od Zofii Maciążek z rodziną. 

25 marca – wtorek – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

700 1) + Władysław Latacz – od córki Krystyny z rodziną. 

 2) + Janina, Henryk Straszak – od Henryka i Sylwii z rodziną. 

1000 + Stefan Cholewa. 

1700 + Witold Maciążek – od Jadwigi Cholewy i Anny Grzegorzek z rodziną. 

26 marca – środa 

700 1) + Witold Maciążek – od chrześnicy Doroty z mężem Dariuszem i synem Pawłem. 

 2) + Władysław Latacz – od synowej, wnuczki Moniki z rodziną i wnuka 

Krzysztofa z rodziną. 

1000 + Dariusz Firek – od Urszuli Rybińskiej. 

1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

27 marca – czwartek 

700 1) + Witold Maciążek – od Barbary Jaskólskiej z Myszkowa. 

 2) + Władysław Latacz – od rodziny Rudy. 

1700 + Stanisław, Franciszek, Franciszka Brodzińscy; Józef, Kazimierz, Marianna, 

Wanda Smętek. 

28 marca – piątek 

700 1) + Witold Maciążek – od Anny i Stanisława Orman, Olgi i Artura. 

 2) + Władysław Latacz – od rodziny Bendkowskich. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

29 marca – sobota 

700 1) + Witold Maciążek – od rodziny Bednarczyk i Kocjan. 

 2) + Grzegorz Góraś – od rodziny Biedak. 

1700 + Anna Kosoń – w 1. r. śmierci – od męża i córki. 

30 marca – niedziela 

700 + Edmund Wacowski (12. r. śmierci); Franciszek, Apolonia Wacowscy; Marianna, 

Stanisław Stąpel. 

900 + Józef Bednarz. 

1030 1) + Stanisław Rybiński (20. r. śmierci); Marianna, Stanisława, Piotr Rybińscy. 

 2) + Piotr Pilarski – od syna Krzysztofa i synowej Diviny. 

1200 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marysi Selejdak w 1. r. urodzin. 

1800 + Józef Wrótny – w 4. r. śmierci. 
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