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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucz-
cie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.  

Mt 28,16-20 

Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od pró-
by wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do 
najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wy-
pracowano na przestrzeni wieków. W Uroczystość 
Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hip-
pony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę.  

„Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie 
wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? 
Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? 

O, najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicz-
nie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawie-
dliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, naj-

piękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący, a niepo-
jęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nig-
dy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, 
a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie 
wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, 
gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymu-
jesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, kar-
misz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a nicze-
go Ci nie brakuje. 

Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lę-
kasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny 
jesteś; dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamysłu; 
przygarniasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie 
utraciłeś. Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zys-
kiem. Nigdy się nie łakomisz, a żądasz pomnożenia 
tego, co dałeś. Daje się Tobie ponad obowiązek, abyś 
Ty był dłużnikiem – a któż z nas ma cokolwiek, co nie 
byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien nie będąc. 
Długi darowujesz, nic nie tracąc. 

Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego 
życia święta! I cóż właściwie mówią ci wszyscy, któ-
rzy o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, jeśli się o To-
bie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, 
niemową jest”. 

KALENDARIUM 

1 czerwca Wspomnienie św. Justyna, męczennika; 

3 czerwca Wspomnienie świętych męczenników z Ugandy: 
Pawła Lwangi i jego 21 Towarzyszy; 

4 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 

5 czerwca Wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa 
i męczennika. 
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Jak urządzić państwo? 
Kościół nie ma swojego „ulubionego” systemu 

sprawowania władzy. Nie znaczy to jednak, że nie 
ma w tej sprawie nic do powiedzenia. 

Zatem: jak urządzić państwo? Od czego zacząć?  

o pierwsze, co zauważył już Leon XVIII i przy-
pomniał Jan Paweł II, państwo powinno być 
praworządne. To znaczy: władzę najwyższą po-

winno w nim mieć prawo, nie samowola ludzi. Co to 
znaczy „prawo”? Jakie prawo? Leon XIII mówił, po-
wołując się jeszcze na św. Tomasza z Akwinu: Prawo 
ludzkie o tyle ma moc prawa, o ile odpowiada zdro-
wemu rozumowi; a to świadczy, czy się wywodzi 
z prawa wiecznego. Jeśli zaś mija się z rozumem, jest 
prawem niesprawiedliwym i nie ma mocy prawa, ale 
tylko moc gwałtu. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek 
przeciw takiemu ujęciu zaprotestował. 

W państwie muszą być jedni przeznaczeni do są-
dzenia, inni, którzy by państwem rządzili, inni, któ-
rzy by prawa stanowili, wreszcie tacy, którzy by z roz-
tropnością i powagą kierowali sprawami pokoju i woj-
ny – pisał Leon XIII. Jest wskazane, by każda władza 
była równoważona przez inne władze i inne zakresy 
kompetencji, które by ją utrzymywały we właści-
wych granicach – dodawał 100 lat później Jan Paweł 
II. Dlaczego? Bo człowiek jest grzeszny i ulega po-
kusom. Każdy. 

A bardziej praktycznie: zanim zmieni się w prawie 
coś, bo tak w danej chwili byłoby wygodniej, warto 
się zastanowić czy chciałbym, by tak funkcjonowało 
prawo, gdyby władzę sprawowali moi polityczni prze-
ciwnicy, Niekoniecznie ludzie już za życia świeci i o 
nieskazitelnej moralności? Jeśli nie, rozum nakazuje 
zrezygnować raczej z pokusy doraźnych rozwiązań. 

Na co dzień mamy do czynienia z systemem de-
mokratycznym. Kościół – owszem – docenia demo-
krację. To system, który zapewnia obywatelom (przy-
najmniej teoretycznie) udział w decyzjach politycz-
nych – możliwość wyboru własnych rządów, ich kon-
troli i pokojowej zmiany. Taki system odpowiada 
godności człowieka, jego prawu do współdecydowa-
nia o losie społeczności, w której żyje. Pod warun-
kiem jednak, że człowiek podejmujący decyzję ma 
poczucie odpowiedzialności związanej z dokonywa-
nym wyborem, że kieruje się dobrem wspólnym,  
a nie tylko osobistym lub grupowym, w końcu – że 
wartością wspólnie i jednoznacznie uznawaną za nie-
naruszalną jest godność każdego człowieka. Każdego. 
Bez wyjątków. 

Dla chrześcijan godność każdego człowieka ma u-
mocowanie najwyższe: każdy stworzony jest na o-
braz i podobieństwo Boże, z każdym (bez najmniej-
szych wyjątków) zjednoczył się w swoim człowie-
czeństwie Jezus Chrystus, w końcu za każdego umarł 

na krzyżu. Niemniej nienaruszalna godność człowie-
ka nie jest prawdą, która nie znajduje uzasadnienia 
poza religią. Jest zasadą wpisaną w naszą europejską 
kulturę, w końcu w nasze człowieczeństwo. Jest za-
sadą, która może być przyjęta i zaakceptowana przez 
ludzi każdej religii i tych, którzy żadnej nie wyznają. 

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ prawo pań-
stwowe ma chronić każdego w tym samym stopniu. 
Bez względu na jego pochodzenie, majątek, status 
społeczny czy jakiekolwiek inne cechy. Pokusa two-
rzenia prawa tak, by było dobre przede wszystkim 
dla mnie i „moich” ludzi jest stara jak świat. Jeśli zgo-
dzimy się na to, że są równi i równiejsi, ci którzy ma-
ją prawo być chronieni i ci, których się nie chroni, 
znajdziemy się na równi pochyłej. Złudzeniem jest, 
że da się postawić granicę w jej połowie. 

Demokracja zatem – by dobrze funkcjonowała – 
potrzebuje ludzi odpowiedzialnych – za siebie i za 
innych. Ludzi potrafiących posługiwać się rozumem 
i wyobraźnią. Świadomych, że fundamentalnej zasa-
dy nienaruszalnej godności każdego bez wyjątku czło-
wieka nie wolno naruszać ani o milimetr i ani na  
chwilę. Najkrócej mówiąc: potrzebuje ludzi uformo-
wanych i dojrzałych. Nie można się oprzeć wrażeniu, 
że dziś wiele osób chciałoby czegoś wręcz przeciw-
nego: ludzi dla których wszelkie granice będą płynne 
i przesuwalne. 

Historia uczy, że demokracja, bez wartości łatwo 
przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalita-
ryzm – pisał Jan Paweł II. Słowo „totalitaryzm” dla 
wielu jest zbyt wielkie i złe, by przyjęli to do wia-
domości. Totalitaryzm to gułagi i Auschwitz, nam do 
tego daleko… Może więc przemówi inne stwierdze-
nie. W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna 
prawda, będąca przewodnikiem dla działalności poli-
tycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumen-
talizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia so-
bie władza. 

Naprawdę chcemy, żeby władza miała aż tyle wła-
dzy nad nami? Dowolna władza? 

 

P 



Zaproszenie Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka 
do udziału w V Marszu dla Życia i Rodziny w Będzinie 

Umiłowani Diecezjanie! 

W niedzielę – 7 czerwca 2015 roku - ulicami Będzina, już po raz 
piąty, przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Wyruszy on o godz. 
1500 spod kościoła pw. Świętej Trójcy, a zakończy się rodzinnym 
festynem przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Będzie on jedną 
z ponad 140 prorodzinnych manifestacji, które w tym czasie przejdą 
ulicami polskich miast. 

Kochani, bardzo chciałbym spotkać się z Wami w tym dniu na 
wspólnej modlitwie i na trasie naszego tegorocznego Marszu. Dla-
tego zachęcam Was do licznego udziału w tym wydarzeniu. Bar-
dzo proszę, przybądźcie całymi rodzinami. Niech nie zabraknie ani 
najmłodszych, ani tych najstarszych członków rodziny. Bądźmy po 
prostu wszyscy. 

Marsz dla Życia i Rodziny to nie tylko radosne święto, czas wspólnej rodzinnej zabawy, ale to także 
wspaniała okazja do zamanifestowania swoich poglądów, pokazania światu, że rodzina jest ważna, 
a osłabianie więzów rodzinnych negatywnie odbija się nie tylko na życiu wspólnoty wierzących, ale 
także na życiu całego narodu. Święty Jan Paweł II, zdając sobie sprawę z tego faktu, mówił: Rodzina jest 
prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest śro-
dowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które 
pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys 
i jest także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności 
i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i ofiarnej 
współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej 
powołania: powołania do miłości i służby życiu  (List na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny  
w 1994 r.) 

Weźmy więc udział w V Marszu dla Życia i Rodziny, aby utworzyć wspólnotę ludzi, dla których 
wartości rodzinne są ważne, by dać świadectwo prawdzie o świętości każdej rodziny i każdego życia 
ludzkiego. 

Wasz Biskup 
+ Grzegorz 

Sosnowiec, 29 maja 2015 roku 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przypominamy o Festynie z okazji Dnia Dziecka, 
który został połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz 
niepełnosprawnego dziecka Oliwiera Pelona.Będzie-
my mogli również po każdej Mszy św. przed kościo-
łem złożyć ofiarę do puszki. Wszystkim ofiarodawcę 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Jutro – Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw 
czerwcowych. Litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa odmawiać będziemy codziennie po Mszy  
Świętej. 
3. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu 
Biblijnego. 
4. W czwartek, przypada uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Pana Jezusa , popularnie zwana 
świętem Bożego Ciała. Msze Święte o godzinie 700, 800 
w Cementowni, 900, 1030 – po tej Mszy św. wyruszy-

my z procesją z Najświętszym Sakramentem trady-
cyjną trasą do czterech ołtarzy, prosimy o ich przy-
gotowanie. Zapraszamy dzieci komunijne i rocznico-
we strojach liturgicznych, a następnie w całej okta-
wie uroczystości do sypania kwiatów. Na zakończe-
nie procesji Msza św. Po południu Msze św. o godz. 
1700 na Skałce i o godz. 1700. Prosimy o udekoro-
wanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie pro-
cesji, na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eu-
charystycznego, który chce być obecny blisko każ-
dego z nas. 
5. W ramach pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych 
zapraszamy do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Beskidów w Szczyrku. Wyjazd 5 czer-
wca o godz. 800 spod Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu. W programie nawiedzenie Sanktuarium, Msza 



św., zwiedzanie, wycieczka kolejką linową na Skrzy-
czne, w drodze powrotnej zatrzymanie w Wadowi-
cach i nawiedzenie Bazyliki Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny. Cena wyjazdu: 40 zł/os. Są jeszcze 
wolne miejsca. Zapisy w zakrystii. Serdecznie zapra-
szamy. 
6. W tym tygodniu przypada: 
• pierwszy czwartek miesiąca – dzien , w kto rym 
modlimy się o powołania kapłan skie i zakonne; 

• pierwszy piątek miesiąca – szczego lna okazja do 
wynagradzania Sercu Jezusowemu za grzechy. Spo-
wiedz  od godz. 1700; 
• pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Naj-
s więtszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą 
naszą codziennos c . Odwiedziny chorych od godz. 900. 
O godz. 1800 Msza s w. Ro z an cowa. 
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 1 – 7 czerwca 2015 r.

1 czerwca – poniedziałek 

700 1) + Alfreda Depczyńska – od wnuczek Małgorzaty, Katarzyny i Eweliny. 
 2) + Stanisław Srokosz – od rodz. Bień. 

1800 + Aleksander Błażkiewicz – od żony. 

2 czerwca – wtorek 

700 1) + Stanisława Bednarz – 1. Msza gregoriańska. 
 2) + Marianna Szczerbińska – od córki Jadwigi z mężem i rodziną. 

1800 + Aleksander Błażkiewicz – od córki Joanny z mężem Leszkiem z dziećmi i wnuczkami. 

3 czerwca – środa 

700 1) Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa w 20. r. przyjęcia sakramentu święceń. 
 2) + Stanisława Bednarz – 2. Msza gregoriańska. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

4 czerwca – czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

700 + Stanisława Bednarz – 3. Msza gregoriańska. 

900 + Krystyna, Jan Pietraszakowie; Anna, Stanisław Zielnik. 

1030 Za parafian 

ok. 1230 + Ks. Edward Czernek – od orkiestry dziecięco-młodzieżowej oraz kapelmistrza 
i burmistrza Miasta o Gminy Ogrodzieniec. 

1800 + Karol Skuza – od Roberta i Agnieszki Żak. 

5 czerwca – piątek 

700 1) + Jan Karbowski – w 4. r. śmierci. 
 2) + Stanisława Bednarz – 1. Msza gregoriańska. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

6 czerwca – sobota 

700 1) + Stanisława Bednarz – 5. Msza gregoriańska. 
 2) + Longina Peda – od synowej Wioletty z rodziną. 

1800 Msza Koła Różańcowego. 

7 czerwca – niedziela 

700 + Ryszard Kudela. 

900 + Zenobia, Stefan Muszyńscy; Antonina, Stanisław Jęcek; Zofia Batorowicz. 

1030 + Zenobia, Antoni Wójcik. 

1200 1) + Mirosław Noga. 
 2) + Stanisława Bednarz – 6. Msza gregoriańska. 

1800 + Helena, Stefan Maciążek. 


