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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, 
lecz On zniknął im z oczu. 

Łk 24,30n 

Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam niezwykłe zda-
rzenie. Oto dwaj uczniowie Jezusa są w drodze do 
wsi Emaus. Jezus przybliżył się do nich, ale Go nie 
rozpoznali. Poznali Chrystusa dopiero przy łamaniu 
chleba. 

Na tę ikonę uczniów z Emaus wskazał nam św. 
Jan Paweł II w liście apostolskim „Mane nobiscum 
Domine” z 7 października 2004 r., w którym napi-
sał, że „na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, 
nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędro-
wiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, 
prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozu-
mienia Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie staje się 
pełne, miejsce światła słowa zajmuje światło płyną-
ce z «Chleba życia», przez który Chrystus wypełnia 
w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że «będzie 

z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta» (por. Mt 28, 20)” (n. 2). 

Św. Jan Paweł II przypomina nam również, że 
„«łamanie chleba» – jak początkowo nazywano Eu-
charystię – od zawsze jest w centrum życia Kościo-
ła. (...) W Eucharystii przyjmujemy Jego samego 
jako «chleb żywy, który zstąpił z nieba» (J 6, 51), a z 
Nim otrzymujemy zadatek życia wiecznego, który 
daje nam przedsmak wieczystej uczty w niebiań-
skim Jeruzalem” (n. 3). 

Dzisiejsza Ewangelia jest wielką katechezą dla na-
szego życia duchowego. Idąc swoimi codziennymi 
drogami, musimy zapytać siebie o swoją więź z Jezu-
sem. Czy potrafię rozpoznać Jezusa, który jest przy 
mnie, kroczy ze mną przez życie? Jakie miejsce w mo-
im życiu zajmuje Eucharystia? Czy spotykam się  
z Jezusem w niedzielę i uroczystości przy „łamaniu 
chleba”, na Mszy św.? 

Moje życie powinno być stałym rozpoznawaniem 
Jezusa i spotykaniem się z Nim przy „łamaniu chle-
ba”. Powinno być eucharystyczne, to także znaczy 
pełne miłości, oddania i ofiarności wobec innych. 
Tego uczy nas Jezus. 



 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspól-
noty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościo-
ła wizytacja kanoniczna. W naszej parafii przepro-
wadza ją w dniach 3-4 maja 2014 r. Ksiądz Biskup 
Grzegorz Kaszak. 

 

Czym jest wizytacja kanoniczna? 

Wizytacja biskupa w parafii jest przede wszystkim 
czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako nas-
tępca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza 
parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie prze-
żywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by 
słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by pro-
sić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz 
biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospo-
darz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpas-
terską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że 
wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kon-
troli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania 
ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. 
Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytel-
nie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem 
jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest spra-
wą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. 

Wizytacja biskupa w parafii ma również wymiar 
kanoniczny. Podczas wizytacji, ksiądz biskup pozna-
je charakterystykę parafii, jej życie religijne, intere-

suje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się 
z innymi formami duszpasterstwa występującymi 
w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą bis-
kupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej 
obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak 
objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli 
jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, 
przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46). 

Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem 
Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. 
Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat 
wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą 
uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie od-
być lub może być odbyta za pośrednictwem wysłan-
nika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wy-
słannikiem takim, może być biskup pomocniczy, 
biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny 
kapłan. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przy-
jechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nau-
czania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej 
podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, mo-
ralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodar-
czego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, 
sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmen-
tarza, budynków gospodarczych, kancelarii para-
fialnej). Biskup diecezjalny jest zobowiązany co pięć 
lat okazać protokoły wizytacyjne papieżowi. 

 
 
 
 

 
Herb Biskupa 
Diecezji 
Sosnowieckiej 
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BISKUP GRZEGORZ KASZAK 

Pochodzi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1989 roku. W 1990 roku rozpoczął w Rzymie studia doktoranckie z teologii mo-
ralnej na prowadzonym przez Opus Dei Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. 
Doktorat obronił w roku 1998, a w latach 1992-2002 pracował w Papieskiej Radzie 
ds. Rodziny. Następnie powierzono mu funkcję rektora Papieskiego Instytutu Koś-
cielnego w Rzymie. Jesienią 2007 roku został mianowany sekretarzem Papieskiej 
Rady ds. Rodziny. 4 lutego 2009 r. został mianowany biskupem sosnowieckim. 28 
marca 2009 r. odbył ingres do sosnowieckiej katedry i przyjął święcenia biskupie. Jako 
swo-ją dewizę Biskup Grzegorz przyjął słowa „Facere voluntatem Tuam” (Pełnić 
wolę Twoją). Jest członkiem Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC


 

B I E R Z M O W A N I E  W  S A N K T U A R I U M  M A T K I  B O Ż E J  S K A Ł K O W E J  

3 maja 2014 r. Podzamcze było gospodarzem uro-
czystości bierzmowania młodzieży naszej parafii. Ce-
lebrze w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej prze-
wodniczył J.E. Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, or-
dynariusz sosnowiecki. Posługa udzielenia sakramen-
tu bierzmowania została włączona w harmonogram 
wizytacji naszej parafii przez Księdza Biskupa. Do 
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 
46 młodych osób. Mimo dość chłodnej jak na tę po-
rę roku temperatury powietrza i deszczowej aury we 
Mszy św. uczestniczyło wielu parafian z Podzamcza 
i nie tylko. 

W kazaniu Ksiądz Biskup zwrócił uwagę młodzie-
ży na trudne czasy dla wiary, w jakich przychodzi 
obecnie żyć. Wskazał na Maryję jako tę, której Chrys-
tus poddał na krzyżu całą ludzkość i w której jest 
nasze umocnienie. 

Majówka na sportowo

Tegoroczny długi weekend majowy Liturgiczna 
Służba Ołtarza postanowiła spędzić na sportowo. Ra-
no ministranci z Ogrodzieńca i Fugasówki wyruszy-
li na rowerach do pobliskich Włodowic. Nad tam-
tejszym stawem miał miejsce dłuższy popas przy o-
gnisku i kiełbaskach. Nie zabrakło też ochoty na za-
bawy z piłką. Malowniczo położone niewielkie je-
ziorko przyciąga wielu turystów (ale nie tylko) o każ-
dej porze roku. Po odpoczynku przyszedł czas na 
powrót. Pogoda dopisała wprost idealnie. Rowerowi 
zapaleńcy wytrwale pokonywali kolejne podjazdy, 
których na trasie przejazdu nie brakowało. Następ-
ne wyjazdy już w planach… 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W tym tygodniu patronują nam: 
 we wtorek – św. Apostołowie Filip i Jakub, którzy 
czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet 
słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu 
Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać 
wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej. 
 w czwartek – św. Stanisław, biskup i męczennik, 
główny patron Polski. Jest on wzorem dla tych, któ-
rzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swo-
je życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. 
Będziemy więc prosić świętego Stanisława o wsta-
wiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, bu-
dzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne 
i święte. 
2. Trwa Kanoniczna Wizytacja naszej parafii. Wczo-
raj ks. bp Ordynariusz Grzegorz Kaszak spotkał się 
z przedstawicielami grup działających przy naszej 
parafii oraz udzielił młodzieży Sakramentu Bierz-

mowania w Sanktuarium na Skałce. Dzisiaj spra-
wuje sakramenty święte i głosi Słowo Boże. Dzię-
kujmy Bogu za dar obecności ks. Biskupa w naszej 
wspólnocie. 
3. W niedzielę za tydzień na Mszy św. o godz. 1200 
dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Ko-
munii św. będą przeżywały rocznicę tego wydarze-
nia. Wspierajmy je naszymi modlitwami, by pokarm 
eucharystyczny stale towarzyszył im w życiu.  
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczor-
nej Mszy św. Serdecznie zapraszamy. 
5. Trwa miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej. Za-
chęcamy do udziału w nabożeństwach majowych 
codziennie w naszym kościele po wieczornej Mszy św. 
6. Przypominamy, że od 1 maja codziennie o godz. 
1700 odprawiane są Msze św. połączone z nabożeń-
stwem majowym w Sanktuarium na Skałce. 
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 



 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  5-11 maja 2014 r. 

5 maja – poniedziałek 

700 1) + Irena Bodziona – z racji imienin. 

 2) + Kazimierz Kajdański – od siostry z rodziną. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta 

Ogrodzieniec i Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6 maja – wtorek 

700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od cioci Weroniki Bodziony i kuzynek Jasi, Marysi, 

Józi, Poli, Krystyny, Teresy i Zosi z rodzinami i kuzyna Zbigniewa. 

 2) + Alfreda Nowak – od syna Jerzego z rodziną. 

1800 + Genowefa Podsiadło – od rodziny Stanek i Janda. 

7 maja – środa 

700 1) + Waleria Brodzińska – w 23. r. śmierci. 

 2) + Ks. Bogusław Bodziony – od cioci Weroniki Bodziony i kuzynek Jasi, Marysi, 

Józi, Poli, Krystyny, Teresy i Zosi z rodzinami i kuzyna Zbigniewa. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

8 maja – czwartek 

700 1) + Alfreda Nowak – od chrześnika Stanisława z rodziną. 

 2) + Zygmunt Puch – od Pawła Stefańskiego z rodziną. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od Anny Wałek i Marcina Bodziony z rodzinami. 

9 maja – piątek 

700 1) + Zygmunt Puch – od syna. 

 2) + Ks. Bogusław Bodziony – od cioci Weroniki Bodziony i kuzynek Jasi, Marysi, 

Józi, Poli, Krystyny, Teresy i Zosi z rodzinami i kuzyna Zbigniewa. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

10 maja – sobota 

700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od parafian z Krajna. 

 2) + Sabina Kaźmierczak – od Zofii Niedzielskiej. 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny w 80. r. urodzin. 

11 maja – niedziela 

700 + Zofia, Mieczysław, Zofia Miśkiewicz; Stanisława Kimak. 

900 + Dariusz Rus; Piotr Rus. 

1030 + Zofia, Apolinary Stanek – w 5. r. śmierci. 

1200 Rocznica I Komunii Świętej. 

1800 + Stanisław, Wit Molenda; Helena, Władysław Molenda. 
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