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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Wiele razy spotkać się można z sytuacją, kiedy mat-
ka mówi: „Proszę księdza, mam dobre, wykształcone 
dzieci, pracują, odwiedzają nas, dbają o nas, ale jest 
mi tak przykro, bo przestały chodzić do kościoła”. 
Chciałoby się zapytać: A czy mówiłaś swoim dzieciom, 
że w życiu najważniejsze jest to, aby poszły do nie-
ba, że najważniejsze jest życie wieczne? Może one 
słyszały od was, że najważniejsze jest coś zupełnie 
innego: praca, wykształcenie, zdrowie, mądry tryb 
życia, uczciwość…? 

Wszyscy nosimy w sobie pokusę raju na ziemi  
i wielu za tym idzie. Głoszono nam raj socjalistyczny, 
raj komunistyczny, raj ekonomiczny – raj na ziemi. 
Intuicyjnie dążymy do królestwa Bożego na ziemi, 
ale według naszych recept. Bardzo wielu ludzi chce 
chrześcijaństwo zamknąć w rzeczywistości doczes-
nej, ziemskiej, a życie wiarą, modlitwę, sakramenty 
traktuje jako pomoc w rozwiązywaniu problemów, 
codziennego życia: ze zdrowiem, pracą, zapewnić po-
wodzenie w realizacji naszych planów i dążeń – jak-
by nasza egzystencja ograniczała się tyko do życia 
ziemskiego, nie do wieczności, nie do nieba. 

Ta pokusa raju na ziemi niesie pułapkę „drzewa 
poznania dobra i zła” (por. Rdz 2, 17). To ja wiem, co 
jest dobre, a co złe dla mojego życia, dla mojego  

szczęścia. Bóg, kochając mnie, nie pozwala mi na  
wszystko, On mnie ogranicza”. Z drugiej strony – chce-
my posłużyć się Bogiem w dążeniu do naszych celów. 

Czy nosimy w sobie pragnienie nieba, pragnienie 
życia wiecznego? Czy na pewno wśród trosk i starań 
mamy pragnienie nieba? Czy to, co robimy, jest warte 
wieczności? Czy czekamy na powtórne przyjście Pa-
na? „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 
samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 

Nosimy w sobie pragnienie szczęścia, i to szczęś-
cie widzimy często tylko w rzeczywistości material-
nej, a przecież być szczęśliwym to być kochanym. 
Kochany przez Boga – uszczęśliwiony na wieczność. 
Słowo Boże zachęca nas do takiego myślenia, do od-
krycia naszego powołania, do takiego stylu życia, aby 
moc Zmartwychwstałego mogła w nas tego dokonać 
przez Ducha Świętego. Przecież przez sakrament  
chrztu św. zostaliśmy zanurzeni w Ducha Świętego! 

Może wsłuchując się w Ewangelię należałoby  
stwierdzić: Nie mam wiary, jeszcze nie uwierzyłem 
tak, jak chce Pan, moja wiara, moje zaufanie do Boga 
jest mizerne, szczątkowe, ponieważ nie generuje zna-
ków, o których mówi Jezus. Chyba że Jezus nie ma 
racji, mówiąc: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki  
towarzyszyć będą…”. 

KALENDARIUM 

18 maja Wspomnienie dowolne św. Jana I, papieża 
i męczennika;  

20 maja Wspomnienie dowolne św. Bernardyna, prezbitera; 

21 maja Wspomnienie dowolne św. Mallansesa, prezbitera, 
i towarzyszy męczenników. 
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 Przyjdź Duchu Święty, 
napełnij serca Twoich 
wiernych… 

 Służba Liturgiczne 
ołtarza na sportowo –
fotorelacja 



Komputer, telefon komórkowy czy internet to 
pożyteczne narzędzia. Chyba, że przejmują kon-
trolę i człowiek wpada w sieć uzależnienia. 

 

roblem dotyczy głównie młodych ludzi do 30 
roku życia, ale nie tylko. Coraz więcej małych 
dzieci, a nawet osób w podeszłym  wieku, nie 

wyobraża sobie godziny życia bez spojrzenia w elek-
troniczny ekran. Zanim jeszcze na dobre otworzą oczy, 
zdążą sprawdzić listę nocnych SMS-ów, odświeżyć 
stronę na Facebooku, zalajkować zdjęcia znajomych 
lub „ćwierknąć” na Twitterze. Laptopa właściwie 
nie wyłączają. Zdarza się, że do 4 rano grają w sieci 
z przyjaciółmi. Śpią po dwie godziny na dobę, a w 
dzień funkcjonują na granicy snu i przytomności. Nie-
którym w sprawdzaniu nowinek w sieci nie przesz-
kadza nawet trzymanie kierownicy. Do perfekcji opa-
nowali pisanie SMS-ów w aucie. Wielu nie rusza się 
z domu bez telefonu, a zapomniawszy zabrać ze sobą 
smartfona, wraca się po niego pospiesznie. 

Komiczne? Wcale. Uzależnienia cywilizacyjne to 
już nie tylko przestrogi specjalistów. To epidemia, 
która w skutkach nie ustępuje uzależnieniom chemicz-
nym. Zdarza się nawet, że z tych powodów rozpadają 
się małżeństwa, w gruzy walą się relacje między ro-
dzicami i dziećmi, brakuje rzeczywistych kontaktów. 
Ludzie przestają rozmawiać ze sobą twarzą w twarz. 
Nie potrafią się spotkać, bo żyją w wirtualnym świe-
cie. Żyją w wykreowanym świecie, w którym nie trzeba 
być prawdziwym. Można przybrać dowolny nick 
(pseudonim), być kimkolwiek i mówić praktycznie 
bez konsekwencji cokolwiek. W skrajnych przypad-
kach realne życie ustąpiło zupełnie miejsca temu  
wirtualnemu, wiedzionemu w internecie. Są tacy, dla 
których powiedzenie: „jeżeli nie ma cię w internecie, 
znaczy to, że nie istniejesz”, brzmi śmiertelnie po-
ważnie. 

50 twarzy fonoholizmu 

W Chinach powstają już nie ścieżki rowerowe, ale 
specjalnie wydzielone chodniki dla użytkowników 
smartfonów, po których mogą się poruszać bez odry-
wania wzroku od wyświetlacza telefonu. Niektórzy 
ludzie żyją jak w matrixie, zupełnie odrealnieni. Nie 

wyobrażają sobie życia, jeżeli nie mają przy sobie ko-
mórki. Kiedy popatrzymy na ulice polskich miast, wca-
le nie jest to tak odległe od nas. Wśród fonoholików 
są SMS-owcy, którzy potrafią pisać wiadomości  
z zamkniętymi oczami lub trzymając rękę z telefonem 
w kieszeni, na zupełnie wytartych z literek klawia-
turach aż do nabawienia się odcisków na kciukach. 
Dla graczy nowy rekord to sprawa priorytetowa. Są 
też gadżeciarze, skłonni wydać tysiące złotych na 
najnowszy model telefonu, czy „komórkowi ekshibi-
cjoniści”, posługujący się swoim urządzeniem w spo-
sób ostentacyjny, głośno rozmawiając, a nawet pro-
sząc znajomych, by o określonej porze do nich za-
dzwonili po to tylko, by móc zaszpanować swoim 
najnowszym elektronicznym cackiem. Łączy ich ten 
sam problem: cierpią na STW, czyli syndrom wyłą-
czonego telefonu. Brak zasięgu, ładowarki czy wyłą-
czenie komórki skutkuje stanami niepokoju, nerwo-
wością czy nawet agresją, podobnymi do odstawie-
nia używek przez osoby od nich uzależnione. Inne 
konsekwencje to: gwałtowne wahania nastroju, za-
burzenia snu i odżywiania czy popadnięcie w długi. 
 Prostym testem, który może pomóc w postawie-

niu sobie diagnozy, jest odcięcie się od telefonu lub 
smartfona. Uzależnieni od telefonu charakteryzują 
się mentalnym oderwaniem się od świata. Aby tego 
uniknąć, dobrze jest stworzyć sobie pewne strefy, 
w których nie korzystamy z komórki, popatrzeć, czy 
potrafimy bez niej funkcjonować? Czy jesteśmy 
w stanie wyjść do sklepu,  kina czy do kościoła bez 
telefonu komórkowego?   

Grzech telefoniczny 

Problem uzależnienia od telefonu komórkowego 
to nie tylko obszar do działania dla lekarzy, ale także 
dla teologów. Wszystko, co dotyczy wolności czło-
wieka, jego dobra, stanowi przedmiot teologii moral-
nej. Uzależnienie ogranicza ludzką wolność. Żeby mó-
wić o popełnieniu grzechu śmiertelnego, muszą być 
spełnione trzy warunki: pełna świadomość, całko-
wita dobrowolność i ciężka materia grzechu. Jeżeli 
wolność człowieka jest zaburzona, to trudno mówić, 
że człowiek grzeszy. Ale jeśli człowiek zdaje sobie 
sprawę z tego, że jest uzależniony, i nic z tym nie robi, 
to popełnia grzech zaniedbania.. 
 Jak wynika z policyjnych statystyk, rozmowa przez 

telefon komórkowy wciąż stanowi jedno z głównych 
wykroczeń kierowców, ale czy tylko w tym jest pro-
blem? Ile osób spowiada się z tego, że rozmawiało 
przez telefon komórkowy podczas prowadzenia sa-
mochodu? A to nie tylko wykroczenie drogowe, ale 
także wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu: 
nie zabijaj siebie i innych. 

Nie pozwólmy, by urządzenia elektroniczne zam-
knęły nas w świecie, który przestaje istnieć, gdy tylko 
zabraknie prądu elektrycznego. 

P 



Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich 
wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal 

Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, ma dla 
nas dary: 
 dar mądrości, 
 dar rozumu, 
 dar rady, 
 dar męstwa, 
 dar umiejętności, 
 dar pobożności, 
 dar bojaźni Bożej. 

 

W naszych modlitwach prośmy Ducha Pocieszy-
ciela o udzielenia nam tych darów, szczególnie w sy-
tuacjach naszego zagubienia, w trudnościach rozpo-
znania: czy to, co zamierzamy zrobić, jest dobre, czy 
złe. Prośmy Ducha Pocieszyciela, abyśmy ostrożnie 
postępowali wśród niebezpieczeństw życia doczes-
nego i spełniali wolę Bożą przy podejmowaniu wybo-
rów, opowiadaniu się po jednej ze stron, gdy stoi ona 
w opozycji do innych. 

Za tydzień, 24 maja 2015 r., będziemy uczestniczyli 
w ważnym święcie, w Uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. Dzień ten dla nas Polaków jest szczególnie 
ważny także dlatego, że będziemy w tym dniu wy-
bierali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 5-let-
nią kadencję. Dla wielu z nas wybór ten może okazać 
się trudny. Kogo z dwóch osób-kandydatów na to 
prestiżowe stanowisko wskazać na prezydenta, pod-
czas gdy kandydat, którego typowaliśmy wcześniej, 
odpadł w pierwszej turze wyborów w dniu 10 maja 
2015 r.? 

Zwróćmy się w modlitwie do Ducha Świętego  
i prośmy Ducha Wspomożyciela o dar rady, i posta-
rajmy się usłyszeć, odczuć głos naszego sumienia, co 
Ojciec nasz w Trójcy Świętej Jedyny chce nam po-
wiedzieć. 

W modlitwie Pańskiej zwracamy się do Pana Boga, 
mówiąc: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola 
Twoja jako w niebie tak i na ziemi…”. Zdajmy się na 
wolę Bożą, a pokój Boży będzie z nami. 

Módlmy się do Ducha Świętego w tym tak waż-
nym dla Polski i nas osobiście czasie poprzedzają-
cym wybory prezydenckie słowami mojej modlitwy: 

Przyjdź Duchu  Święty, oświeć mój rozum, ześlij 
łaskę, abym w niedzielne Święto Zesłania Ducha Świę-
tego 24 maja 2015 r. w wyborach prezydenckich 
dokonał wskazania na prezydenta Polski tę osobę 
z listy kandydatów, która byłaby w zgodzie z Twoją, 
Panie Boże, wolą. 

Zenon 

Liturgiczna Służba Ołtarza na sportowo 
fotorelacja 

Maj jest miesiącem, w którym wreszcie zrobiło 
się na tyle ciepło, by po zimie na nowo powrócić do 
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

 Ministranci naszej parafii wzięli udział w wiosen-
nych eliminacjach do piłkarskich rozgrywek turnieju 

Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji. 
Nie zabrakło również wycieczek rowerowymi 

szlakami. Tym razem chłopcy wraz z ks. Michałem 
zawitali nad zalew w Siamoszycach. 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy uroczystość I Komunii Świętej 
dzieci. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pier-
wszy (będą) uczestniczyły we Mszy Świętej w spo-
sób pełny, aby z tego źródła aż do śmierci czerpały 
siłę do życia zgodnego z wymaganiami Ewangelii. 
2. W ramach tzw. białego tygodnia od jutra do soboty 
włącznie o godz. 1800. Msza Święta dla dzieci pierwszo-
komunijnych i ich rodzin. 
3. W tych dniach pragniemy modlić się o urodzaje 
i  za kraje głodujące. Poświęcenie pól w Śrubarni w 
poniedziałek o godz. 1800, a na Morusach w sobotę 
o godz. 1630. Serdecznie zapraszamy.  
4. W środę zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego 
po wieczornej Mszy św. 
5. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie mło-

dzieży przygotowującej się do przyjęcia sakr. bierz-
mowania . 
6. Za tydzień – uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego. W czasie Mszy św. o godz. 1200 dzieci, które 
w ubiegłym roku przyjęły po raz pierwszy Ciało Chrys-
tusa, przeżyją uroczystość Rocznicy Pierwszej Komu-
nii Świętej. Próba Mszy odbędzie się w piątek 22 
maja o godz. 1900. Spowiedź dla dzieci w sobotę 23 
maja o godz. 900. Natomiast wieczorem w czasie Mszy 
św. o godz. 1800 młodzież przystąpi do sakramentu 
bierzmowania, otoczmy ich naszą modlitwą. 
7. Dni powszednie między uroczystościami Wniebo-
wstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, mają 
specjalne znaczenie; są dniami nowenny – przygoto-
wania na przyjęcie Ducha Świętego Pocieszyciela. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18 – 24 maja 2015 r.

18 maja – poniedziałek 
700 1) + Kazimierz Wróbel – od rodziny Berko. 
 2) + Czesław Kozłowski – od siostry z mężem i dziećmi. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od Gabrieli Kowalskiej z rodziną Mogiłów. 

19 maja – wtorek 
700 1) + Kazimierz Wróbel – od rodziny Rudych. 
 2) + Czesław Kozłowski – od syna Łukasza z rodziną. 
1800 + Marianna, Stefan Głąb; Janina, Stanisław Kasprzyk; Marcin Purzycki. 

20 maja – środa 
700 1) + Czesław Kozłowski – od córki Izabeli z mężem i synem Olafem. 
 2) + Alfreda Depczyńska – od Celiny, Kamili i Moniki z rodzinami. 
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

21 maja – czwartek 
700 1) + Czesław Kozłowski – od syna Pawła z żoną i dziećmi. 
 2) + Alfreda Depczyńska – od bratanka Jerzego z żoną i rodziną. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od Pawła Kowalskiego z rodziną. 

22 maja – piątek 
700 1) + Janina Wizor – w 1. r. śmierci.  
 2) + Alfreda Depczyńska – od brata z żoną. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

23 maja – sobota 
700 1) + Alfreda Depczyńska – od chrześnika Ks. Zbigniewa; Krzysztofa, Mariusza z rodzinami. 
 2) + Stanisław Srokosz – od córki Iwony z mężem Romanem. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od Gabrieli i Szczepana Plutka. 

24 maja – niedziela – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
700 + Jadwiga Bartos – od męża z dziećmi. 
900 + Anna Kurzak – od rodziny Frankowskich. 
1030 + Jadwiga, Stefan, Ignacy Ćmak. 
1200 Rocznica I Komunii Świętej. 
1800 Bierzmowanie. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy: 

Liliana Karolina Szałaśna 
Liliana Borek 
Anna Kucia 
 

 

 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Michał Wojciechowski,  l. 29, zam. w Ogrodzieńcu 
Iwona Szczerba,  l.27, zam. w Stubniach 

Piotr Dachowski,  l. 28, zam. w Ogrodzieńcu 
Katarzyna Wójcik,  l.25, zam. w Sokolnikach 

Kamil Falski, l. 30, zam. w Ogrodzieńcu 



Karolina Gudyś , l.27, zam. w Gieble 


