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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Często spotykam się ze stwierdzeniem: „Biblia nie 
zgadza się ze współczesnym poziomem wiedzy i na-
uki”. Nikt jednak nie będzie używał podręcznika do 
gotowania, aby naprawić sokowirówkę. Pismo Święte 
nie powstało po to, aby odpowiedzieć na pytania 
z zakresu geologii, astronomii i innych dziedzin nauki. 
Ono powstało i spisane zostało dla naszego poucze-
nia (1 Kor 10, 11; Rz 15, 4). Jakie więc pouczenie przy-
nosi dzisiejsza Ewangelia? 

Jest Ewangelią o nas, o mnie i o tobie, jest punk-
tem odniesienia, światłem rzuconym na wydarzenia 
w naszym życiu. Przeżyliśmy już niejedną „burzę” 
i na pewno będą następne. 

Łodzią jest Kościół. Żeglują w nim uczniowie Je-
zusa, wykreowani przez chrzest. Płynie on po wzbu-
rzonym świecie, miotany falami. Atakują ten Kościół 
wichry nienawiści, ogromne fale oskarżeń – a Jezus 
nie reaguje. Wielu gorszy się: ludzie Kościoła osłabli, 
ster jakby nie działa, liny poplątane, żagle podarte, 
łódź nabiera wody. Ręce omdlałe; bezsilność żeglarzy? 

Jest Dobra Nowina. W łodzi Kościoła jest Jezus, On 
daje gwarancję niezatapialności, jest w stanie uciszyć 
wiatr, uspokoić żywioły. Jezus jest Panem każdej 
sytuacji, a Kościół jest ratunkiem dla tych, którzy pły-
ną na „drugi brzeg”, jak i tych, którzy wypadli za burtę. 

Łodzią jest również twoje i moje życie. W nim jest 

zawsze Jezus. Nieważne, że zasnął – On jest w stanie 
uciszyć każdą burzę. Można zapytać: Co jest moją 
ciemnością, co jest falą, która mną miota i atakuje 
mnie, co jest wichrem w mojej sytuacji, co jest burzą 
w moim życiu? Dokąd płynę, do jakiego celu, co jest 
moim drugim brzegiem, dla kogo żyję? 

Dlaczego Jezus spał? Ponieważ zna człowieka i wie, 
że zawsze sami chcemy po swojemu rozwiązywać 
nasze problemy. Dlatego pozwolił, aby objawiły się 
bezradność, bojaźń i brak wiary Apostołów. Bóg jest 
pokorny, dyskretny, nikomu nie musi udowadniać 
swojej potęgi i mocy. 

Czego mogę się nauczyć z tej Ewangelii? Nie poz-
wolić Jezusowi zasnąć, być z Nim, rozmawiać z Nim – 
a On dokona reszty. 

Ktoś pięknie napisał: „Takie cuda, jak uciszenie 
burzy na jeziorze, świadczą, że Jezus w pełni panuje 
nad prawami przyrody, dlatego też sprawi, że kiedyś 
świat zacznie całkowicie służyć człowiekowi i nie 
będzie mu zagrażał. Pełna harmonia między człowie-
kiem a światem, utracona wskutek grzechu Adama, 
pojawi się wtedy, gdy u kresu naszej historii pow-
staną nowe niebiosa i nowa ziemia”. Do takiego myś-
lenia zachęca drugie czytanie: „Jeżeli więc ktoś pozo-
staje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co 
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. 

KALENDARIUM 

24 czerwca Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela; 
Odpust w farze w Pilicy; 

28 czerwca XIII niedziela zwykła. 
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O pochodzeniu głównych świąt chrześcijańskich 

hociaż wyznawcy Chrystusa odłączyli się od 
żydowskiej synagogi jeszcze w pierwszym wie-
ku nasze ery, chrześcijaństwo czerpie obficie 

z bogactwa tradycji judaistycznej. Uwidacznia się to 
m.in. w charakterystyce chrześcijańskich świąt. Część 
z nich wprost nawiązuje do świąt żydowskich. 

Szabat i trzy główne święta doroczne: Wielkanoc, 
Zielone Świątki i Święto Szałasów są wyobrażeniem 
naszej niedzieli i trzech świąt wielkich: Zmartwych-
wstania, Zesłania Ducha Świętego i Bożego Ciała. 

Dla Żydów dniem świątecznym był ostatni dzień 
tygodnia, tzn. sobota, zwana Szabatem. Chrześcijań-
stwo przejęło tradycję świętowania Dnia Pańskiego 
raz w tygodniu z tą różnicą, iż na dzień święty wy-
brano pierwszy dzień tygodnia: niedzielę, jako dzień 
zmartwychwstania Pana Jezusa. Sposób świętowa-
nia niedzieli u chrześcijan jest podobny do żydow-
skich obchodów szabatowych: „Sześć dni będziecie 
pracować, siódmy dzień jest odpoczynkiem, szaba-
tem, nazwan będzie święty. Żadnej roboty weń czy-
nić nie będziecie: Szabat to Pański. Niech każdy Iz-
raelita stawi się przed obliczem Pana i Boga swego 
trzy razy do roku: na uroczystość Przaśników, na 
Święto Tygodni i na Święto Szałasów” (Wj 31,15-17).  

Jak siódmy dzień tygodnia był dniem odpoczynku, 
szabatem, podobnie i każdy siódmy rok był rokiem 
odpoczynku.  

Rzekł Bóg: „Przez sześć lat zbieraj owoce w win-
nicy swojej. Siódmy zaś rok będzie rokiem wypo-
czynku Pańskiego. Nie wolno ci obsiewać pola i pie-
lęgnować winnicy. Jeśli ci winien co przyjaciel lub 
bliźni, nie będziesz się mógł upominać, bo to rok od-
puszczenia Pańskiego”. 

Po siedmiu tych latach odpoczynku czyli szabatu, 
następował rok jubileuszowy. W tym roku odzyski-
wali niewolnicy żydowscy wolność, a kto utracił po-
siadłość swą przez zadłużenie, w tym roku otrzymy-
wał ją z powrotem. 

Lata jubileuszowe były figurą odpustów jubileu-
szowych w Kościele katolickim. 

Święto Zmartwychwstania, czyli nasza Wielkanoc, 
jest rocznicą naszego odkupienia z niewoli grzechu. 
Święta Wielkanocne czyli żydowskie Przaśniki ob-
chodzono na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egip-
skiej. W każdym domu pożywano baranka wielka-
nocnego. Przez siedem dni wolno było jeść tylko 
chleby niekwaszone, czyli przaśniki, dlatego święta 

Wielkanocne nazywały się też uroczystością Prza-
śników. 

Święto Zesłania Ducha Św., czyli nasze Zielone 
Świątki, są rocznicą zawarcia Nowego Przymierza tj. 
założenia Kościoła, czyli  Królestwa Bożego Nowego 
Zakonu. Żydowskie Święto Tygodni, czyli Zielone 
Świątki obchodzono pięćdziesiątego dnia po Wiel-
kanocy na pamiątkę nadania przykazań na górze Sy-
naj i zawarcia przymierza między narodem żydow-
skim, a Panem Bogiem. Było to także święto dzięk-
czynne za doko nane żniwa zbożowe. 

Boże Ciało może być uważane za nasze Święto 
Szałasów ze swoimi wspaniałymi procesjami pod 
otwartym niebem. Jest to zarazem święto dziękczyn-
ne, że Pan Jezus, Bóg i Człowiek zarazem, jest na-
szym Przewodnikiem na pustyni życia ziemskiego 
i że karmi dusze nasze prawdziwą manną, tj. Ciałem 
i Krwią Przenajświętszą. Święto Szałasów (kuczek) 
obchodzono w jesieni, na pamiątkę pielgrzymowa-
nia na puszczy. Trwało dni siedem. Przez siedem dni 
mieszkać musieli Żydzi w szałasach. Było to święto 
dziękczynne za zbiór winogron, owoców i oliwy. 

Piąty dzień przed uroczystością Szałasów nazy-
wał się świętem Pojednania z Bogiem. Sądny Dzień 
był to dzień pokuty. Dla chrześcijan Dniem Pojed-
nania jest Wielki Piątek. W dzień pojednania Arcy-
kapłan wchodził z krwią ofiarną do miejsca naj-
świętszego w przybytku i wylewał ją na ofiarę za 
grzechy ludu. W Wielki Piątek Pan Jezus przelał swą 
Krew Przenajświętszą na ofiarę za grzechy całego 
świata i pojednał niebo z ziemią. 
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Ci od rabbiego Jeszui 

Żydzi uznający w Jezusie oczekiwanego 
przez wieki Mesjasza to jeden z najważ-
niejszych znaków czasu dla współczesne-
go Kościoła. Jest on związany ściśle z datą 
powrotu Mesjasza. 

 
Świętują szabat, nie niedzielę 

Kim są Żydzi mesjanistyczni? To, najkrócej 
mówiąc, ci Izraelici, którzy uwierzyli, że rabbi 
Jeszua jest oczekiwanym od wieków Mesja-
szem. Wierzą, że Jezus jest Panem, wierzą też w 
trójjedynego Boga. To nieznana dotąd pokaźna 
grupa ludzi żydowskiego pochodzenia, która asy-
milowała się i przyjmowała chrześcijaństwo. Nie, 
Żydzi mesjanistyczni nie zachowują chrześcijań-
skich świąt, pielęgnują swoje „korzenne” zwy-
czaje i tradycyjne obrzędy. Świętują szabat, nie 
niedzielę. Niezmiernie rzadko zasilają istniejące już 
Kościoły czy wspólnoty. Odrzucają asymilację, two-
rząc własne, niezwykle dynamiczne gminy. 

Jedną z bezpośrednich przyczyn powstania ruchu 
było przejęcie władzy nad Jerozolimą przez państwo 
Izrael w 1967 r. Żydzi mesjańscy widzą w tym wy-
darzeniu wypełnienie Jezusowego proroctwa: „A Jero-
zolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan 
przeminą” (Łk 21,24). 

Ilu ich jest? Szacunkowe dane mówią, że półtora 
miliona, ale naprawdę trudno to zweryfikować. W 
ojczyźnie Jezusa przyznanie się do wiary w Jego pos-
łannictwo grozi społecznym i rodzinnym wyklucze-
niem, a mimo to w Izraelu ruch ten liczy około stu 
gmin (kahałów). Aż 70 z nich jest hebrajskojęzycz-
nych, 25 rosyjskojęzycznych, a pięć etiopskich. W la-
tach 90. XX wieku, po napływie imigrantów z byłego 
bloku wschodniego i samego Związku Radzieckiego 
(przyjechało wówczas 1,5 mln Żydów), liczba Żydów 
mesjanistycznych potroiła się. Za oceanem, w Sta-
nach Zjednoczonych, działa dziś około trzystu gmin 
mesjanistycznych. Ruch nie posiada struktur władzy 
ani centralnego organu kierowniczego. International 
Messianic Jewish Alliance jest wspólnotą integrującą 
liderów aliansów mesjanistyczno-żydowskich w tych 
krajach, w których ruch jest obecny. 

Dynamicznie rozwijający się ruch mesjanistyczny 
to wyraźny znak czasu. Coraz więcej Żydów odkry-
wa w Jezusie obiecanego Mesjasza. To ogromne 
społeczności. Kijowska kongregacja Borysa Grisenki 
liczy aż 18 tys. członków. To niesamowicie prężna 
społeczność. Prowadzą przedszkola, szkoły, apteki, 
firmy, studio nagrań, programy telewizyjne. Dlacze-
go ten ruch tak mocno rozwija się na Wschodzie? 
Tam społeczności żydowskie nie doświadczyły tak 
druzgocących skutków Holocaustu jak w Polsce. Poza 
tym wieloletnia dynamiczna ateizacja spowodowała, 
że obywatele tych krajów po odzyskaniu niepodle-
głości zatęsknili za przeżywaniem żywej wiary i za-
czynają odkrywać swe duchowe korzenie. Kijowscy 

Żydzi mesjanistyczni są mocno zaangażowa-
ni w działalność ewangelizacyjną. W czasie 
świąt żydowskich prowadzą w mieście kon-

certy, spotkania ewangelizacyjne, spektakle 
teatralne. To naprawdę gmina tętniąca życiem. 

 
Żyd, czy nie-Żyd? 

Żydzi mesjańscy znaleźli się między młotem 
a kowadłem. Przez wyznawców judaizmu trak-
towani są jako chrześcijanie, a przez chrześci-
jan jako Żydzi. To o tyle kłopotliwe, że Żydzi 
mesjańscy czują się spełnionymi Żydami, a częs-
to dopiero po przyjęciu Jezusa odkrywają na 
nowo swe korzenie. 

Znakomicie oddaje to opowieść rabina Fran-
ka Lowingera, lidera kongregacji mesjańskiej 

w Buffalo w stanie Nowy Jork: Żydowska tożsa-
mość była dla mnie zawsze ważna. Mój ojciec był 

węgierskim Żydem ocalałym z Holocaustu. Jako 
świadek zagłady Żydów nie potrafił już wierzyć  
w Boga, ale mnie i moich braci zmusił do chodzenia 
do hebrajskiej szkoły. Pytałem ojca: „Dlaczego nas po-
syłasz do synagogi, a ty nigdy tam nie chodzisz?”. Od-
powiadał: „Chcę, byście wiedzieli, kim jesteście, kim 
jest wasz naród”. Kiedy odkryłem Jezusa jako Mesja-
sza, bardzo trudno to przyjął. Ostrzegał mnie przed 
chrześcijanami. Mówił, że kiedyś szli na nas z kijem, 
a teraz idą z marchewką. Ja zobaczyłem Jezusa jako 
praktykującego Żyda, obchodzącego nasze święta, cho-
dzącego do świątyni. Zacząłem poszukiwania, szuka-
łem odpowiedzi. Zobaczyłem w Jezusie czysto żydow-
ską osobowość. Wierzę, że podążając za Nim, za ży-
dowskim Mesjaszem, pozostaję nadal Żydem, tak jak 
pierwsi uczniowie Jezusa pozostali Żydami. 

 
Słuchaj, Izraelu! 

Większość Żydów mesjanistycznych uważa pow-
stanie swojego ruchu za rzeczywistość profetyczną 
czasów ostatecznych. Mesjanistyczni Żydzi są ogrom-
nym znakiem czasu. To odrodzenie tej gałęzi, która 
nie funkcjonowała w Kościele przez wiele lat. 

Aby zażegnać szkodliwe podziały powstała Inicja-
tywa Toward Jerusalem Council II, będąca bezpoś-
rednim skutkiem mesjanistycznego ruchu żydowskie-
go, a jej celem jest pojednanie Żydów i nie-Żydów 
w jednym ciele Chrystusa-Mesjasza. W pracach komi-
tetu wykonawczego uczestniczy 14 osób. Połowę sta-
nowią Żydzi mesjanistyczni, połowę liderzy różnych 
wspólnot chrześcijańskich, w tym dwaj katolicy. Po-
wrót Izraela jest tajemnicą, która została zapisana 
w Liście do Rzymian i jest wstępem do paruzji. Dwa 
lata temu kard. Christoph Schönborn zaznaczył, że 
jeśli widzimy dziś „pełnię pogan”, która wchodzi do 
Kościoła, następnym krokiem będzie „pełnia Izraela”. 
Jego sugestia była wyraźna: być może czas pogan już 
się kończy, a nadchodzi era Izraela? 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoi-
mi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, 
zarówno żyjących, jak i zmarłych. Wieczorem o godz. 
18.00 zapraszamy na Mszę Święta w intencji zmar-
łych ojców. Intencje proszę zgłaszać w zakrystii. 
2. Wyjątkowo w czwartek po wieczornej Mszy św. 
ostatnie spotkanie Kręgu Biblijnego. 
3. W piątek – zakończenie roku szkolnego i kateche-
tycznego. Młodzież i dzieci szkolne oraz ich rodzi-
ców, nauczycieli i wychowawców, a także pracow-
ników administracji miejscowych szkół, zapraszamy 

na Mszę Świętą dziękczynną, która zostanie odpra-
wiona w piątek  
 o godz. 7. 00 dla Gimnazjum; 
 o godz. 8.00 dla Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu; 
 o godz. 10.00 w Sanktuarium w Skałce dla Szkoły 
Podstawowej w Podzamczu.  
4. Rozpoczynającym wakacje życzymy udanego wy-
poczynku i równocześnie przypominamy, że nie ma 
wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy 
Świętej i Dekalogu.  
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22 – 28 czerwca 2015 r.

22 czerwca – poniedziałek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 21. Msza gregoriańska. 
 2) + Barbara Kijas – od siostry Bogusławy z rodziną. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od córki Beaty z rodziną. 

23 czerwca – wtorek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 22. Msza gregoriańska. 
 2) + Halina Konopka – od Stanisławy z córkami. 
1800 Msza w intencji zmarłych ojców. 

24 czerwca – środa 
700 1) + Jan, Janina, Stanisław Żyła. 
 2) + Janina, Mieczysław Piątek; Kazimierz Gajda. 
1800 1) Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.   
 2) + Stanisława Bednarz – 23. Msza gregoriańska. 

25 czerwca – czwartek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 24. Msza gregoriańska. 
 2) + Halina Konopka – od siostry Wandy z mężem. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od siostry z mężem i rodziną. 

26 czerwca – piątek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 25. Msza gregoriańska. 
 2) + Zdzisław Nowak – od koleżanek żony Alicji Molenda i Alicji Jureczko. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

27 czerwca – sobota 
700 + Stanisława Bednarz – 26. Msza gregoriańska. 
1800 + Władysław, Leokadia, Stefan Kowalscy. 

28 czerwca – niedziela 
700 + Łucjan Sprycha; Janina, Piotr, Adam Podsiadło. 
900 + Henryk Stefan Rogoń; Jan Boruc. 
1100 1) Za parafian. 
 2) + Stanisława Bednarz – 27. Msza gregoriańska. 
1800 + Piotr, Lucyna, Stanisław Czerw. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy: 

Wiktoria Pilarczyk 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Piotr Dachowski – Katarzyna Wójcik 
Andrzej Paś – Anna Grabowska 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Zdzisław Podsiedlik, żył lat 63, zm. 17.06.2015 
Grzegorz Bednarz, żył lat 56, zm. 18.06.2015 

 

 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Michał Dawid Wiktor, l. 25, zam. w Inwałdzie 
Kinga Iwona Kucharczyk, l. 25, zam. w Ogrodzieńcu 

Sebastian Stępień, l. 25, zam. w Ogrodzieńcu 
Agnieszka Lipka, l. 22, zam. w Ogrodzieńcu 

Adrian Gajda, l. 27, zam. w Gieble 
Katarzyna Adamczyk, l. 27, zam. w Ogrodzieńcu 

Piotr Stanisław Mizera, l. 24, zam. w Ogrodzieńcu 
Anna Maria Rotarska, l. 24, zam. w Zawierciu 

Marcin Dygas, l. 31, zam. w Strzegowej 
Angelika Nitecka, l. 26, zam. w Ogrodzieńcu 


