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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną 

Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i po-
korny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. 

Mt 11, 29 

Te piękne słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są 
wezwaniem do tego, abyśmy uczyli się od Jezusa 
pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój 
serca. Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą poko-
ry i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą 
bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam obja-
wia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, 
ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym ży-
ciu. „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie” – czytamy w Ewangelii. 

Również tak często odczuwamy trudy naszego 
życia, czujemy zmęczenie, a nawet bezradność. Właś-
nie w takich trudnych sytuacjach potrzebujemy 
Jezusa, który jest łagodny i pokorny sercem. On nas 
nie zostawia samych. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was po-
krzepię” – zapewnia nas Jezus. 

W kontekście dzisiejszej Ewangelii warto rów-

nież sięgnąć do małej ascetycznej książeczki Toma-
sza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Muszę 
przyznać, że ta książeczka towarzyszy mi stale od 
1986 r. Podarowali mi ją rodzice, kiedy rozpoczy-
nałem naukę w Niższym Seminarium Duchownym 
w Częstochowie. Zawsze znajduję w niej słowa u-
mocnienia. To, co pisze Tomasz a Kempis, nie jest 
łatwe, ale dlatego, że ta mądrość wyrasta z Ewan-
gelii, która przecież jest wymagająca i dlatego praw-
dziwa. „Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie 
z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą” – 
czytamy w III Księdze i 8. rozdziale „O naślado-
waniu Chrystusa”. Tomasz a Kempis przypomina 
również, że „Bóg osłania pokornego i obdarza wol-
nością, miłuje pokornego i pociesza, pochyla się nad 
pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem 
przemienia jego poniżenie w chwałę. Pokornemu 
odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do 
siebie i zaprasza. Pokorny nie traci spokoju, gdy do-
tknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu, a nie 
w świecie. Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze 
ani trochę, jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy 
ze wszystkich” (III, 2). 

A zatem pokora daje pokój w sercu człowieka. 
To wielka prawda na całe nasze życie. Szukając po-
koju w sercu, wpierw szukajmy pokory i łagodności. 

KALENDARIUM 

8 lipca Wspomnienie świętego Jana z Dukli, prezbitera; 

11 lipca Święto świętego Benedykta z Nursji, opata, 
patrona Europy; 

12 lipca Wspomnienie świętego Brunona Bonifacego 
z Kwrfurtu, biskupa i męczennika; 

13 lipca Przybycie pielgrzymki na Jasną Górę z Trzemeśni. 

W numerze: 

 W trosce o umiłowa-
nie Eucharystii: cz. 18 
– Umacniamy wiarę 

 Kartka z kalendarza: 
św. Benedykt z Nursji 



W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 18 

Umacniamy wiarę 

Odpowiedzią na słowa Boga jest wyznanie wiary 
wszystkich uczestników świętej Uczty, przy czym 
nie chodzi tylko o samo wyrecytowanie symbolu, 
lecz o umocnienie i ożywienie własnej wiary. Wspól-
ne recytowanie symbolu włącza nas bowiem w wiel-
ką rodzinę ludzi ochrzczonych. Od 381 roku przez 
tyle wieków jeden symbol wiary łączy w potężny 
łańcuch poszczególne ogniwa pokoleń chrześcijań-
skich, decydując o ich wierności i jedności. Dopo-
wiedzmy jeszcze słów kilka o wyznaniu wiary Credo. 

Zwróćmy uwagę, że i to wyznanie wiary, doko-
nujące się w czasie Uczty Eucharystycznej, ma cha-
rakter wspomnienia. Jest to bowiem symbol wspom-
nień najważniejszych interwencji Boga w życie ludz-
kości. Wspominamy stworzenie, wcielenie, odku-
pienie dokonane przez cierpienie i śmierć Jezusa, 
a także Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, 
zesłanie Ducha Świętego, ustanowienie Kościoła, od-
puszczenie grzechów i oczekujemy życia wiecznego. 

Stosunkowo łatwo wyrecytować ten symbol wia-
ry. Trudniej odkryć jego czysto ludzki wymiar wraz 
z wszystkimi konsekwencjami. Chodzi o to, by wy-
znaniem wiary było nasze życie. Przy ołtarzu pub-
licznie przyznajemy się do wspólnoty ludzi wierzą-
cych, ale będąc w świecie nie recytujemy „Wierzę 
w Boga”, nie mówimy, że jesteśmy wierzącymi, lecz 
własną postawą, własnym życiem świadczymy, że jes-
teśmy dziećmi Ojca, który stworzył niebo i ziemię, 
że mamy Brata, który za nas cierpiał i umarł, by 
otworzyć nam drogę do nieba. To w naszych czy-
nach świat ma odkryć obecność Ducha Prawdy, 
który przemawiał przez proroków. To podejmowa-
ne przez nas decyzje mają świadczyć o naszym li-
czeniu się z życiem wiecznym. 

Publiczne recytowanie symbolu wiary to taki nie-
dzielny rachunek sumienia z naszej chrześcijańskiej 
postawy. Dlatego też, podobnie jak wyznanie win: 
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”, tak i wy-
znanie wiary: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogą-
cego” jest utrzymane w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej. Nie mówimy: „Spowiadamy się” czy 
„wierzymy”, lecz „spowiadam się” (ja) i „wierzę” (ja), 
a to z tej racji, że w Kościele nie ma odpowie-
dzialności zbiorowej ani za grzechy, ani za wiarę. 
W Kościele życie jest oparte na odpowiedzialności 
osobistej zarówno za dobro, jak i za zło. Nie może 
być inaczej, Bóg bowiem nie uznaje odpowiedzial-
ności zbiorowej. Warto przy różnych okazjach to 
przypominać sobie o tym, ponieważ żyjemy w cza-
sach propagowania odpowiedzialności zbiorowej, 
która nie jest niczym innym, jak zamaskowanym 
umywaniem rąk od wszelkiej odpowiedzialności. 

Chrześcijanin nie może zapomnieć, że Bóg uznaje 
jedynie odpowiedzialność indywidualną, osobistą 
i wielkość człowieka mierzy stopniem tej odpowie-
dzialności. 

Powszechność wyznania wiary wprowadza nas 
w grono milionów ludzi, rozsianych po całej ziemi, 
którzy w każdą niedzielę uczestniczą w tej samej 
Uczcie Jezusa Chrystusa i powtarzają w różnych ję-
zykach ten sam symbol wiary. Stąd też bezpośred-
nio po wyznaniu wiary zanosimy do Boga modlitwy, 
obejmując nimi cały świat. Chodzi o to, byśmy – 
zebrani na Uczcie Bożej – umieli patrzeć na świat 
i na jego sprawy oczami Gospodarza, który nas 
zaprosił. 

 
„Wierzę w Boga” wśród innych modlitw wydrukowanych 
po polsku w 1475 roku we Wrocławiu. Ilustracja z Ency-
klopedii staropolskiej Zygmunta Glogera. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska
http://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Gloger


KARTKA Z KALENDARZA 

11 lipca 

 
Św. Benedykt urodził się ok. 480 r. w Nursji, 

położonej na północ od Rzymu. Gdy miał około 20 
lat rodzice posłali go do Rzymu na studia. Szybko je 
jednak porzucił i udał się do groty w Subiaco, 80 
km na północny wschód od Rzymu. W świetle prze-
kazu Grzegorza, w Subiaco właśnie dokonało się 
przejście Benedykta od życia samotnego do wspól-
notowego. Po trzech latach spędzonych w samot-
ności, gdy szybko zgromadzili się wokół niego ucz-
niowie, założył dla nich w pobliżu swej groty pier-
wsze klasztory, którymi kierował przez prawie dwa-
dzieścia lat. Następnie z grupą najbliższych ucz-
niów przeniósł się na Monte Cassino. 

Stało się to zapewne około 520 r. Na szczycie 
wysokiej góry znajdowała się wówczas opuszczona, 
starożytna świątynia Apollona, na miejscu której wy-

budowano kościół, a wokół niego pierwszy skromny 
klasztor. Reguła, którą napisał św. Benedykt, nie 
była ani pierwszą, ani jedyną. Na podstawie badań 
filologicznych można ustalić, że Benedykt w dużej 
mierze wykorzystał nieco starszą (powstałą 500–
530 r.) anonimową regułę, którą dziś określa się 
mianem Reguły Mistrza. Z niej zaczerpnął ogólną 
strukturę całości, niektóre partie przejął dosłownie, 
inne są jego przeróbką lub osobistym dodatkiem. 
Reguła Benedykta zawiera także wiele cytatów i a-
luzji do Pisma Świętego. Autor korzystał z innych 
zbiorów wskazań dla mnichów czy żywotów świę-
tych, np. z reguł św. Bazylego, Żywotu św. Anto-
niego, tekstów Jana Kasjana. 

Reguła św. Benedykta jest dojrzałym owocem ca-
łej wcześniejszej tradycji życia monastycznego w Ita-
lii, w Galii i w Egipcie. Oryginalność Benedykta po-
lega nie tyle na wymyśleniu czegoś zupełnie nowe-
go, ale przede wszystkim na wiernym trzymaniu się 
tradycji i czerpaniu z doświadczenia innych. Być 
może właśnie to sprawiło, że jego dzieło przetrwało 
1500 lat i dziś także jest stosowane w życiu. Zmarł 
na Monte Cassino ok. 547 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przeżywamy dziś 14. niedzielę w ciągu roku, któ-
ra zarazem jest pierwszą niedzielą lipca. Liturgia tej 
niedzieli zachęca nas, abyśmy wszystkie nasze troski 
złożyli na Pana, ucząc się od Niego, jak mamy pos-
tępować, by podobać się Ojcu naszemu, który jest 
w niebie. Niech te słowa będą dla nas zachętą, abyś-
my nie zniechęcali się w chwilach trudności, niezro-
zumienia czy niepewności, lecz ufnie udawali się po 
pomoc do naszego Mistrza i Pana. 
2. W dzisiejszą niedzielę przypada święto patronal-
ne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamię-
cią obejmijmy również tych, którzy starają się po-
magać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i se-
niorom z naszej wspólnoty parafialnej. 
3. W następną niedzielę, 13 lipca, przybędzie do na-
szej parafii pielgrzymka na Jasną Górę z Trzemeśni. 
Pielgrzymi liczą na naszą gościnę i nocleg. W dal-
szym ciągu szukamy chętnych, którzy są w stanie 
przyjąć na noc choćby paru pielgrzymów. Prosimy 
o zgłoszenia w zakrystii osoby, które chcą otworzyć 
swoje domy dla naszych gości. Okażmy pielgrzymom 
życzliwość i podejmijmy ich po bratersku. Niech 
zapamiętają Ogrodzieniec jako przyjazne i gościnne 
miasto. 
4. Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej pie-
szej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się 
w dniach 10-13 sierpnia br. Grupa z naszego dekana-
tu dołączy do pielgrzymki 10 sierpnia podczas Mszy 
św. w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Pod-
zamczu o godz. 8:15. Po Mszy wyruszymy na piel-
grzymi szlak, by 13 sierpnia zawitać przed wizeru-
nek Czarnej Madonny. Zapisów prosimy dokonywać 

w zakrystii. Prosimy przygotować w tym celu do-
kładne dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania, PESEL. Osoby nie-
pełnoletnie, które pójdą bez dorosłego opiekuna po-
trzebują pisemnej zgody rodzica lub prawnego opie-
kuna. Formularze zgody do pobrania w zakrystii. Koszt 
pielgrzymki: 60 zł/os. Istnieje możliwość powrotu 
z Częstochowy autokarem. Koszt przewozu: 15 zł/os. 
Osoby, które chętnie wybrałyby się na pielgrzymkę, 
ale nie mogą z różnych powodów (np. praca, cho-
roba) zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. 
Osoby takie zapisują się do specjalnej grupy ducho-
wych pielgrzymów i dostają materiały, które otrzy-
muje każdy pielgrzym, w tym skróty konferencji gło-
szonych w drodze. Poprzez łączność w modlitwie 
razem z innymi pielgrzymują do Matki Bożej. Prosi-
my zaznaczyć przy zapisie, że chce się przynależeć 
do grupy duchowych pielgrzymów. Można przy tym 
uiścić ofiarę w dobrowolnej wysokości. Przed piel-
grzymką odbędzie się spotkanie organizacyjne, o któ-
rego terminie poinformujemy niebawem. 
5. Dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się już wakacje, 
wielu z nas również w tym miesiącu będzie się uda-
wało na zasłużony odpoczynek. Postarajmy się do-
brze wykorzystywać ten czas, przeznaczając go rów-
nież na nasz rozwój duchowy. Nie zapominajmy 
o poświęceniu czasu naszym najbliższym, z którymi, 
być może w codziennym zabieganiu, jedynie się 
mijamy, nie znajdując czasu na wspólny spacer czy 
rozmowę. Niech rozpoczynające się lato i czas od-
poczynku sprzyja naszej aktywności nie tylko fi-
zycznej, lecz także duchowej. 



6. Wakacje to również czas żniw dla sekt, jak infor-
muje Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Gru-
pach Psychomanipulacyjnych „Kana” w Katowicach. 
Młodzi ludzie szukają atrakcyjnych okazji spędzenia 
czasu, wyjeżdżają z domu. Wiele sekt stosuje tzw. 
technikę oswajania, zapraszając na organizowane 
w lecie atrakcyjne wyjazdy, w których programie jest 
to, co modne i ciekawe, np. nauka języków obcych, 

szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych, a „między wier-
szami” przemycają ważne dla nich treści, nieko-
niecznie zgodne z chrześcijańskim światopoglądem. 
Zwróćmy zatem uwagę na to, kto jest organizatorem 
wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze nasto-
letnie dzieci. 
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 7 – 13 lipca 2014 r. 

7 lipca – poniedziałek 

700 + Ks. Bogusław Bodziony – od Krystyny, Mariana i ks. Dariusza Jaros. 

1800 + Lucja Wacowska – od Lidii Kowal z rodziną. 

8 lipca – wtorek 

700 + Ks. Bogusław Bodziony – w 55 r. urodzin. 

1800 + Lucyna Lipka – od Dominika Pietruszki z rodzicami. 

9 lipca – środa 

700 + Janina Wojtaszek – od córki Barbary z rodziną. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

10 lipca – czwartek 

700 + Janina Wojtaszek – od syna Marka z dziećmi i synowej. 

1800 + Leon, Balbina Podsiadło i ich synowie. 

11 lipca – piątek 

700 + Janina Wojtaszek – od syna Janusza z rodziną. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

12 lipca – sobota 

700 + Janina Wojtaszek – od siostry Teresy z rodziną. 

1800 + Alfreda Nowak – od Zofii, Anny i Tomasza Długosza. 

13 lipca – niedziela 

700 + Henryk, Stefan Rogoń; Jan Boruc. 

900 rezerwacja 

1100 Za parafian. 

1800 + Zygmunt Pilarczyk. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęta została: 

Amelia Michalina Ptasińska 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Bartosz Adam Kula – Karolina Maria Słowik 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Zenobia Lipka, żyła lat 83, zm. 29.06.2014 
Śp. Józef Guzik, żył lat 91, zm. 30.06.2014 
Śp. Leokadia Kołczyk-Stolorz, żyła lat 74, 

zm. 01.07.2014 
Śp. Tadeusz Rozlał, żył lat 84, zm. 02.07.2014 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Maciej Miklas, zam. w Pilicy 
Sylwia Janocha, zam. w Ogrodzieńcu 

Piotr Mariusz Kaczkowski, lat 30, zam. w Sulejowie 
Marlena Ewa Piątek, lat 29, zam. w Ogrodzieńcu 

Jacek Andrzej Szota, lat 26, zam. w Pilicy 
Roksana Maria Kijas, lat 26, zam. w Ogrodzieńcu 

Mateusz Szymon Banyś, lat 27, zam. w Tychach 
Paulina Ewa Królik, lat 28, zam. w Ogrodzieńcu 
 

 


