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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną 

Nie bójcie się ludzi. […] Bójcie się raczej Tego, 
który duszę i ciało może zatracić w piekle. […] 

Mt 10, 26-33 

Któż z nas nie pamięta albo nie zna słynnych 
słów wypowiedzianych podczas inauguracji ponty-
fikatu Jana Pawła II? Padło wówczas zdanie, które 
dodawało otuchy całym pokoleniom ludzi uwikła-
nych w taki czy inny lęk. Prawdopodobnie też słowa 
te umocniły opozycję w Polsce, dzięki czemu zew 
wolności rozpostarł się później na całą Europę  
Wschodnią. 

Dziś słowa z Ewangelii wypowiedziane przez 
Chrystusa nie muszą już służyć obalaniu systemu 
politycznego, ale niczego nie straciły ze swej aktual-
ności. Więcej nawet, Chrystus swoją zachętę, by nie 
bać się ludzi, uzupełnia o inną zachętę – by bać się 
Boga. Ktoś kiedyś powiedział, że jedynym lękiem, 
który nie uwłacza ludzkiej godności, jest właśnie lęk 
przed Bogiem. 

Na czym on jednak polega? Czy chodzi tu o lęk 
powodowany przez satrapów i bezwzględnych wład-
ców? Przecież obraz Boga, jaki nosimy w naszych 
sercach, daleki jest od nawet pozorów okrucień-

stwa. Bóg jest miłosierny, ale to nie zmienia przeko-
nania, które nazywamy przecież jedną z prawd wia-
ry, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. 
„Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle” – przestrzega w dzisiejszej Ewan-
gelii Chrystus. 

I w tym miejscu dotykamy istoty tego przekazu. 
Chrystus, zachęcając do lęku przed Bogiem, tak na-
prawdę zachęca do lęku przed swoimi wyborami. 
Zachęca do tego, by czuwać nad swoim porządkiem 
moralnym. Przecież potępienie nie jest odwetem Pa-
na Boga, ale raczej konsekwencją ludzkiej wolności, 
tej źle wykorzystanej. 

Warto w tym miejscu jeszcze raz pochylić się 
nad tematem kary Bożej. Są ludzie, którzy próbują 
zakwestionować jej istnienie. W jakiś sposób kara 
nie przystoi w ich mniemaniu Bożemu miłosier-
dziu. Tymczasem kara nie tylko nie przystoi Bogu, 
ale wręcz jej brak byłby zaprzeczeniem Bożego mi-
łosierdzia. Doczesne kary to przecież nie jakiś od-
wet, ale wyraz ojcowskiej troski. Brak kary ozna-
czałby ni mniej, ni więcej tylko obojętność na ludz-
ki los. Tak więc Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który 
za dobro wynagradza, a za zło karze. 

KALENDARIUM 

23 czerwca Dzień Ojca; 

24 czerwca Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela; 

26 czerwca Zakończenie oktawy Bożego Ciała; 

27 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

28 czerwca Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP; 

29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

W numerze: 

 Boże Ciało – Co 
świętujemy? 

 Co Biblia mówi 
o Trójcy Świętej? 
(cz. 2) 



19 czerwca, w święto Bożego Ciała, a dokładniej 
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tradycyjnie 
przeszliśmy w uroczystej procesji ulicami naszej  
miejscowości. 

więto Bożego Ciała jest ruchome, zawsze jed-
nak przypada 60 dni po Wielkanocy, a więc 10 
dni po Zesłaniu Ducha Świętego. Zawsze także 

w czwartek, podobnie jak Ostatnia Wieczerza. Wspo-
minamy wtedy, podobnie jak w Wielki Czwartek, 
ustanowienie przez Chrystusa Eucharystii, podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Ale wtedy, w Wielkim Tygo-
dniu, ta pamiątka ma charakter pasyjny, ze względu 
na towarzyszącą perspektywę zdrady oraz męki 
i śmierci Jezusa. Świętowanie Bożego Ciała ma za to 
charakter o wiele radośniejszy. 

Pierwszy raz to święto obchodzono w XIII wieku 
we Francji. Biskup Liege pod wpływem objawień św. 
Joanny z Cornillon ustanowił je dla swojej diecezji. 
Ostatecznie do kalendarza Kościoła powszechnego 
wprowadzono tę uroczystość przez papieża Jana XXII 
dopiero sto lat później. W Polsce uroczystość tę 
wprowadził biskup Nankier w XIV wieku dla diece-
zji krakowskiej. 

Choć w procesjach zawsze bardzo licznie uczes-
tniczą wierni, to nie wszyscy sobie jednak zdają  
sprawę do końca z istoty święta Bożego Ciała. Jest 
nią uwielbienie Boga, który z miłości do człowieka 
najpierw stał się sam człowiekiem a później chcąc 
pozostać z nami najbliżej, jak się da, oddał się  
człowiekowi, jako najprostszy pokarm: chleb i wino. 
Mówi się, że chleb symbolizuje naszą codzienność, 
a wino świętowanie i radość. Wyprowadzamy Chrys-
tusa na zewnątrz ponieważ chcemy się Nim pochwa-
lić, pokazać innym nasz najcenniejszy skarb, ale 
również po to, by świat, który żyje bez Boga, pobło-
gosławić. 

Podczas procesji wierni zatrzymują się zawsze 
przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest 
z czterema Ewangelistami. Każdy z nich, na swój 
sposób, mówi o tajemnicy Eucharystii. Dlatego pa-
trzymy na naszego Pana, ukrytego w kawałku chle-
ba oczami poszczególnych Ewangelistów. Przy każ-
dym ołtarzu odczytuje się lub śpiewa Ewangelię  
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Niektórzy mówią 
o czterech stronach świata, o czterech żywiołach 
itd, ale to są gusła i tradycja niechrześcijańska. 

Procesje Bożego Ciała są zwyczajem typowo pol-
skim. Nie mogłyby się odbyć bez sypania kwiatów. 
To najczęściej przywilej dzieci, głównie dziewczy-
nek. Przeważnie na czele procesji idą dzieci pier-
wszokomunijne w białych strojach. Biel jest zawsze 
symbolem czystości, a przecież przed Bogiem moż-
na stanąć i otworzyć swe serce na Jego łaskę tylko 
wtedy, gdy jesteśmy czyści. Biel jest zatem symbo-
lem gotowości do obcowania z Bogiem. 
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Co Biblia mówi o Trójcy Świętej? (cz. 2) 
Trójca Święta stanowi tajemnicę wiary, której  

człowiek swym rozumem ogarnąć w pełni nie potrafi. 
Z różnych miejsc w Piśmie Świętem można jednak 
niczym z puzzli odkrywać obraz Boga obecnego  
w Trzech osobach. Prezentujemy dalszy ciąg artykułu 
o Trójcy Świętej z poprzedniego numeru… 

4) Każda Osoba Trójcy Świętej jest Bogiem: Oj-
ciec jest Bogiem: Ewangelia wg św. Jana 6:27; List 
św. Pawła do Rzymian 1:7; 1 List św. Piotra 1:2. Syn 
jest Bogiem: Ewangelia wg św. Jana 1:1, 14; List św. 
Pawła do Rzymian 9:5; List do Kolosan 2:9; List do 
Hebrajczyków 1:8; 1 List św. Jana 5:20. Duch Świę-
ty jest Bogiem: Księga Dziejów Apostolskich 5:3-4; 
1 List św. Pawła do Koryntian 3:16 (Tym, który miesz-
ka w nas jest Duch Święty – List św. Pawła do Rzy-
mian 8:9; Ewangelia wg św. Jana 14:16-17; Dzieje 
Apostolskie 2:1-4). 

5) Opis poddania wewnątrz Trójcy: Pismo Świę-
te mówi, że Duch Święty jest poddany Ojcu i Syno-
wi, a Syn poddany jest Ojcu. Jest to wewnętrzna 
relacja, która nie wyklucza Boskości wszystkich osób 
Trójcy. Nie jesteśmy w stanie pojąć naszymi skoń-
czonymi umysłami nieskończonego Boga. Wersety 
dotyczące Syna: Ewangelia wg św. Łukasza 22:42; 
Ewangelia wg św. Jana 5:36; 20:21; 1 List św. Jana 
4:14. Wersety o Duchu Świętym: Ewangelia wg św. 
Jana 14:16; 14:26; 15:26, 16:7, a szczególnie Ewan-
gelia wg św. Jana 16:13-14. 

6) Zadania poszczególnych Osób Trójcy Świętej: 

Ojciec jest ostatecznym źródłem lub sprawcą: 
1) wszechświata (1 List św. Pawła do Koryntian 8:6; 
Księga Apokalipsy 4:11); 2) objawienia Bożego (Apo-
kalipsa 1:1); 3) zbawienia (Ewangelia wg św. Jana 
3:16-17); i 4) ludzkich uczynków Jezusa (Ewangelia 
wg św. Jana 5:17; 14:10). Ojciec jest INICJATOREM 
wszystkich tych rzeczy. 

Syn jest wykonawcą przez którego Ojciec wyko-
nuje swoją wolę w poszczególnych dziedzinach: 1) 
stworzenie i działanie wszechświata (Księga Rodza-
ju 1:2; Księga Hioba 26:13; Psalm 104:30); 2) Boże 
objawienie (Ewangelia wg św. Jana 1:1; Ewangelia 
wg św. Mateusza 11:27; Ewangelia wg św. Jana 
16:12-15; Apokalipsa 1:1); i 3) zbawienie (2 List św. 
Pawła do Koryntian 5:19; Ewangelia wg św. Mate-
usza 1:21; Ewangelia wg św. Jana 4:42). Ojciec wy-
konuje wszystkie te rzeczy przez swojego Syna, któ-
ry działa jako wykonawca Bożej woli. 

Duch Święty stanowi pomoc dzięki której Bóg 
może wykonać następującą pracę: 1) stworzenie 
i działanie wszechświata (Księga Rodzaju 1:2; Księga 
Hioba 26:13; Psalm 104:30); 2) Boże objawienie 
(Ewangelia wg św. Jana 16:12-15; List św. Pawła do 
Efezjan 3:5; 2 List św. Piotra 1:21); 3) zbawienie 
(Ewangelia wg św. Jana 3:6; List św. Pawła do Ty-
tusa 3:5; 1 List św. Piotra 1:2); i uczynki Jezusa 
(Księga Izajasza 61:1; Dzieje Apostolskie 10:38). Tak 
więc przez moc Ducha Świętego Ojciec wykonuje 
wszystkie te rzeczy. 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz. 
1800 gromadzimy się w naszym kościele na Eucha-
rystii, a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeń-
stwo do Serca Pana Jezusa i podążamy w procesji za 
Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramen-
cie. Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału w tej 
naszej wspólnotowej modlitwie! W czwartek uro-
czyste zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała.  
2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Ojca. Na-
szymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców  
z naszej wspólnoty parafialnej. A tych, których Pan 
już powołał do wieczności, będziemy polecać Bogu 
w czasie Mszy św. w intencji zmarłych ojców o  
godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. In-
tencje prosimy zgłaszać w zakrystii. 
3. We wtorek o godz. 1700 poświęcenie pól w Mo-
rusach i na Podzamczu. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
4. W środę po wieczornej Mszy św. ostatnie przed 
wakacjami spotkanie Kręgu Biblijnego. 
5. W piątek przypada uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, jednocześnie obchodzona w 
Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Uświę-

cenie Kapłanów. Nie zapominajmy, że ci, którzy 
nam posługują przy ołtarzu i w konfesjonale, zostali 
z ludu wzięci i do ludu posłani, dlatego tym bar-
dziej są narażeni na ataki złego ducha, dlatego też 
potrzebują naszego duchowego wsparcia i modlitwy. 
6. Piątek jest ostatnim dniem roku szkolnego. Tego 
dnia będziemy dziękować razem z dziećmi, młodzie-
żą, nauczycielami i wychowawcami oraz kateche-
tami z naszej parafii za wszystkie dobrodziejstwa, 
których udzielił im w tym roku szkolnym. Zapra-
szamy na Mszę św. o godz. 700. Msza św. dla szkoły 
z Podzamcza o godz. 900 w Sanktuarium na Skałce. 
7. W sobotę w liturgii będziemy czcili Niepokala-
ne Serce Najświętszej Maryi Panny.  
8. W przyszłą niedzielę, 29 czerwca, będziemy prze-
żywali uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, którzy są uznawani za filary Kościoła. Jest 
to zarazem dzień modlitw za Ojca Świętego, nas-
tępcę św. Piotra, biskupa Rzymu i całego Kościoła. 
Jest to też pierwsza niedziela wakacji, zatem będzie 
obowiązywał wakacyjny porządek Mszy św. będą 
odprawiane o godz. 700, 800 w Cementowni, 900, 
1100, 1700 na Skałce i 1800.  



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23 – 29 czerwca 2014 r. 

23 czerwca – poniedziałek 

700 1) + Piotr Struzik. 

 2) + Janina, Wojciech Rosół. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych ojców. 

24 czerwca – wtorek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

700 1) + Janina i Adolf Kmita; Henryk Wójcik. 

 2) + Janina Straszak – od rodziny Zielińskich. 

1800 + Jan, Janina Żyła. 

25 czerwca – środa 

700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od wspólnoty niepełnosprawnych. 

 2) + Lucyna Lipka – od Marii i Edwarda Szymusik z rodziną. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

26 czerwca – czwartek 

700 1) + Jadwiga Bartos – od rodziny Rus i Kobroń. 

 2) + Tadeusz Ścisłowski – od córki z rodziną. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od rodziny Selejdaków z Bzowa. 

27 czerwca – piątek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

700 1) + Władysław, Kazimiera Gemza – od syna Tadeusza z żoną. 

 2) + Władysława, Edward, Marek Płowiec; Piotr Podsiadło. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

28 czerwca – sobota 

700 + Jadwiga Bartos – od rodziny Kowalskich. 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcela Kawki z racji 5. r. urodzin – od babci i 

dziadka Kawków. 

29 czerwca – niedziela – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

700 + Janina, Stefan Wacowscy; Alicja, Władysław Pilarczyk; Krystyna Wójcik. 

900 + Piotr i Dariusz Rus. 

1100 + Łukasz Sprycha – w 10. r. śmierci. 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Stanisława w 35. r. ślubu. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy: 

Tymoteusz Wojciech Dyczko 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Marcin Kozioł – Martyna Kucharska 
Łukasz Grabowski – Estera Mendak 
Konrad Poterek – Anita Koniec 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Zofia Stajno, żyła lat 85, zm. 14.06.2014 
Śp. Michał Jagła, żył lat 30, zm. 14.06.2014 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Michał Daniel Mędrek, l. 27, zam. w Ogrodzieńcu 
Martyna Kamila Paciej, l. 22, zam. w Kocikowej  
 

 


