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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: 
«Panie, dopomóż mi». 

Mt 15, 25 

Słowa kobiety kananejskiej, a także słowa Jezusa: 
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się 
stanie, jak chcesz” nie tylko są zapisem niezwykłego 
dialogu, ale również wprowadzają nas w przestrzeń 
wiary i tego, czym tak naprawdę ona jest. Widzimy 
bardzo dobrze, że wiara nie jest czymś biernym – 
jest ona czymś bardzo żywym, dynamicznym. Ko-
bieta kananejska pokazuje nam się jako osoba nie-
zwykle zdeterminowana. Za wszelką cenę chce po-
móc swojej córce i stara się być blisko Jezusa, woła 
o Jego pomoc. To jest bardzo ważna lekcja dla nas. 
Wiara powinna prowadzić nas blisko do Boga. Po-
winna dać siłę do pokonania wielu przeszkód. Nie 
wolno nam stać w miejscu, musimy szukać Boga. 
Czasem wiara musi być odważna i uporczywa, a za-
razem pokorna, tak jak wiara kobiety kananejskiej. 
„Pokora tej Kananejki może być przykładem. Oto 
Pan wypróbowuje jej wiarę. Prowokuje ją. I wydaje 
mi się, że często podobnie czyni z nami” – wyznał w 
książce „Żyć Ewangelią” Dom Hélder Câmara, arcy-
biskup Olindy i Recife w Brazylii. 

Dzisiaj pytamy o to, czym jest wiara dla nas, jaki 
ma wpływ na nasze codzienne życie? Wiara jest  
moją osobistą więzią z Bogiem. Ona ma wpływ na 
moje życie, moje decyzje i wybory. Dzisiaj, kiedy 
patrzę na wiarę kobiety kananejskiej, wspominam 
także wiarę mojej zmarłej 10 lat temu bratowej Basi. 
Była człowiekiem wielkiego serca, ciepła. Była czło-
wiekiem modlitwy, szczególnie Różańca św. Niezwy-
kle inteligentna, pokorna. Była wspaniałą matką dla 
moich bratanic. Towarzyszyła modlitwą i uśmiechem 
mojej drodze do kapłaństwa i mojej drodze ka-
płańskiej. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, 
że umierała jak święta. Pomimo potwornego bólu, 
cierpienia potrafiła myśleć o Bogu. W jej rękach 
zawsze był różaniec. Obok łóżka miała zawsze bio-
grafię jakiejś świętej osoby. Często modliła się do 
św. Ojca Pio. Była bardzo ważną osobą w moim ży-
ciu. Była zawsze, kiedy trzeba było być. Mogę po-
wiedzieć, że jej prosta wiara naznaczyła moją wiarę. 
Bo właśnie wiarą trzeba się dzielić także przez świa-
dectwo swojego życia. 

Prośmy o silną i głęboką wiarę dla nas samych. 
Dziękujmy też za wiarę tak wielu ludzi, którzy sta-
nęli na drogach naszego życia. 

KALENDARIUM 

20 sierpnia Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux; 

21 sierpnia Wspomnienie św. Piusa X, papieża; 

22 sierpnia Wspomnienie NMP Królowej; 

23 sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów 
Totalitarnych; 

W numerze 

 W trosce o umiłowa-
nie Eucharystii – cz. 24: 
Ośmielamy się mówić 

 Poszliśmy do Matki 



Kącik życzeń 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

z okazji Twoich imienin 
niech Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, 

zawsze Tobie błogosławi 
w Twojej apostolskiej działalności, niech 

będzie źródłem 
Twej radości i spełnienia. 

Życzymy Ci, Drogi księże Proboszczu, 
w imieniu całej wspólnoty 

parafialnej, aby Dobry Bóg obdarzył Cię 
obfitością swoich łask, dobrym 

zdrowiem, radością i umiejętnością 
przezwyciężania kłopotów dnia 

codziennego. 
Niech wraz z mocą przemiany chleba 

i wina, daje Ci moc 
przemiany ludzkich serc. 

Szczęść Boże! 
Parafianie 

Księże Proboszczu, w dniu Twoich 
imienin pragniemy złożyć bardzo 

serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 
oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym 
światłem każdy dzień Twojej 

kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze 
będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja 
niech przygarnia Cię do swego serca. 

Ministranci 
 

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 24 

Ośmielamy się mówić

ezus uczył Apostołów mówienia do Boga „Abba”, 
tzn. mój Tatusiu, a do tego trzeba odwagi, trzeba 
zachęty, bo żaden człowiek na to sam by się nie 

odważył. Jezusowi chodzi o tak bezpośrednie od-
niesienie do Boga, jakie ma dziecko do swego Ojca. 
Zebrani przy eucharystycznym stole i zachęceni przez 
Syna Bożego „ośmielamy się” zwrócić do Boga sło-
wami: „Ojcze nasz”. Pierwsi chrześcijanie znając 
wagę Modlitwy Pańskiej z pokorą wyznawali: „oś-
mielamy się mówić” Bogu – Ojcze, nasz Tato. 

Jezus mówił do swego Ojca naszym ludzkim 
językiem, używając słowa „Abba” – Tato. Mówił to 
jako dorosły Syn, a to jedno słowo świadczy o łą-
czącej ich miłości. Jak długo bowiem syn lub córka 
mówią do ojca „tato”, tak długo wspólnota rodzin-
na żyje miłością i jednością. Gdy zamiast tego słowa 
pojawiają się inne, to dowód niezbity, że wspólnota 
rodzinna umiera. 

W jaki sposób ukazać uczestnikom świętej 
Uczty sens odmawiania „Ojcze nasz” w czasie Mszy 
świętej? Uczenie modlitwy, to znaczy odniesienia 
do Boga jako Ojca, stanowi jeden z podstawowych 
obowiązków kapłańskich. Rezultaty tych pouczeń 
są często niewielkie, ale przynajmniej sumienie ka-
płańskie dzięki podejmowaniu prób ukazania blas-
ku „Ojcze nasz” – jest spokojniejsze. 

Jeżeli chodzi o odmawianie tej modlitwy w cza-
sie Mszy świętej, to trzeba pamiętać, że obok słów 
konsekracji jest to drugi stale powtarzany przy 
ołtarzu fragment Ewangelii. Uczestnicy świętej Uczty 
modląc się słowami „Ojcze nasz” wspominają tym 
samym, jak Jezus uczył swoich uczniów modlić się. 
Wspominają przez modlitwę. I może właśnie wspól-
ne odmawianie „Ojcze nasz” lepiej niż cokolwiek 
pozwala zrozumieć jeszcze jeden aspekt tajemnicy 
Uczty – Pamiątki. Bo to nie jest przypomnienie  
lekcji modlitwy, jaką przeprowadził Jezus z Aposto-

łami, ale wspomnienie zawarte w opanowaniu umie-
jętności modlenia się w duchu „Ojcze nasz”, to 
znaczy razem z Chrystusem. Jest to wspomnienie 
mistrza, zawarte w uczniu. Doskonałe opanowanie 
sztuki, jakiej uczył mistrz, pozwala żyć mistrzowi 
w dziełach, jakie tworzy jego uczeń. Uczeń zaś  
z radością przyjmuje każdą pochwałę swego dzieła, 
jeśli w niej pada imię jego mistrza. Im doskonalsza 
zatem jest modlitwa w duchu „Ojcze nasz”, tym 
pełniejsze jest wspomnienie naszego Mistrza, który 
nas uczył tej modlitwy i który razem z nami zanosi 
ją do Ojca. 

Całość Modlitw Eucharystycznych jest zhar-
monizowana z „Ojcze nasz”. O ile jednak wezwania 
modlitewne przed i po przeistoczeniu odnoszą się 
do pierwszych wersetów „Ojcze nasz”, o tyle mo-
dlitwa „Wybaw nas, Panie” poszerza jej ostatnie 
wersety. Jest prośbą dzieci, skierowaną do Ojca, 
o wybawienie od wszelkiego zła, które tak groźnie 
atakuje na ziemi. 

 

J 



Poszliśmy do Matki... 
13 sierpnia 2014 r. blisko 1,5 tys. pielgrzymów 

zakończyło u tronu Jasnogórskiej Pani XXIII Piel-
grzymkę Diecezji Sosnowieckiej. 

Głównym organizatorem pielgrzymki był ks. Ma-
rek Bigaj z Olkusza. Wraz z nim, w 10 grupach, 
wędrowało 28 księży, 10 kleryków i 4 siostry zakon-
ne. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Nie lękajcie się 
przygarnąć Chrystusa”. Najmłodszy pielgrzym miał 
1 rok, najstarszy 75 lat. Na Jasnej Górze pielgrzy-
mów witał biskup diecezjalny Grzegorz Kaszak.  

 „Pielgrzymowaliśmy, można powiedzieć, w au-
rze bardzo sprzyjającej, jeśli chodzi o pogodę, w du-
chu modlitewnym, tak że jesteśmy bardzo zadowo-
leni i jest to naprawdę piękny czas, który żeśmy 
razem przeżyli” – podkreśla przewodnik pielgrzymki 
ks. Marek Bigaj. 

„Wiele intencji było związanych z rodzinami, 
o jedność w rodzinach, o trzeźwość, o pokój. Hasło 
tegorocznej Pielgrzymki Sosnowieckiej jest: ‘Nie lę-
kajcie się przygarnąć Chrystusa’. Szczególnie chodzi 
nam o osobiste, ale także to rodzinne, wspólnotowe 
przygarnianie Ewangelii i tego, co Chrystus nam 
daje poprzez swoje nauczanie” – mówi ks. Bigaj. 

„Idziemy do Częstochowy, aby zawierzać Matce 
Bożej nasze prośby, intencje. Ten czas jest dla nas 
rekolekcjami. Dziękujemy Panu Bogu, że nam się 
udało tutaj dojść mimo deszczów, mimo różnych 
trudności, mimo awarii, ale każde takie doświad-
czenie też nas umacnia i pokazuje, że jednak Pan 
Bóg potrafi z każdej trudności wyprowadzić to, co 
jest dobre. I to bardzo nas utwierdza w dalszym 
pielgrzymowaniu i dziękujemy za to Matce Bożej” – 
mówi ks. Michał Kocjan, przewodnik grupy ‘Białej’ 
z Pilicy-Ogrodzieńca. 

Kajetan Suchecki z Zabrza wędrował z grupą ja-
worznicką. „Sam się zastanawiałem, po co się wy-
bieram na tę pielgrzymkę, po co teraz, po co dzisiaj 
– mówi – I okazało się, że ja tego potrzebuję, i mojej 
obecności potrzebują też inni pielgrzymi. Miało być 
inaczej niż normalnie, ponieważ tym razem nie tyl-
ko szedłem, ale czasem pomagałem z namiotami. 
Czasem musiałem zostać, zrezygnować z tej drogi 
na rzecz zwykłej fizycznej pracy, i to było warte tego, 
żeby pomóc ludziom. Czasem nie było ‘dziękuję’, 
bo ktoś był zmęczony, ale wszyscy staraliśmy się to 
robić z miłością, i myślę, że o to chodzi, bo chodzi 
o to, żeby Jezusa poznać przez miłość do drugiego 
człowieka, i to jest w tym wszystkim najważniejsze. 
To jest najważniejsze w pielgrzymowaniu, ta miłość 
do drugiego człowieka”. 

Ostatnim akcentem była odbywająca się w stru-
gach deszczu Msza św. na jasnogórskim Szczycie, 
podczas której kazanie wygłosił biskup sosnowiecki 
Grzegorz Kaszak. Komentując Ewangelię o znale-
zieniu Jezusa w  świątyni kaznodzieja podkreślił, że 
Matka Boża i św. Józef przygotowując Jezusa do do-
rosłego życia opierają swoją naukę na przykładzie 

własnych postaw. „Nic tak nie skłania do refleksji 
i  nie pociąga jak przykład” – zauważył hierarcha. 
„Przekazywanie przez rodziców ich własnym dzie-
ciom pięknych wartości wiąże się nie tylko z poś-
więceniem, wyrzeczeniem, ale bywa także, że łączy 
się z cierpieniem” – kontynuował bp. Kaszak przy-
pominając, że „aby dobrze wychować młodego czło-
wieka, trzeba stawiać mu wymogi i ukazywać spo-
soby osiągania celów. Wychowanie bez wymagań 
do niczego dobrego nie prowadzi”. 

 Biskup zwrócił także uwagę, że odnajdując Jezu-
sa Maryja nie krzyczy i nie oskarża Go, ale mówi 
o bólu i cierpieniu, jakie zadał rodzicom. „To bardzo 
pouczający przykład, pochylcie się nad nim, moi 
kochani, wracając do swoich domów” – zakończył 
biskup.   

To pierwsza z dwóch dużych pielgrzymek die-
cezji sosnowieckiej. Większość grup wyruszyła z Ol-
kusza 9 sierpnia, dwie grupy (z Jaworzna i Będzina) 
wyruszyły dzień wcześniej i dołączały na trasie piel-
grzymki. Druga z sosnowieckich pieszych pielgrzy-
mek, zrzeszająca mieszkańców Zagłębia, wyruszy 23 
sierpnia i na Jasną Górę dotrze trzy dni później, 25 
sierpnia. Źródło: www.pielgrzymka.olkusz.pl



Ogłoszenia duszpasterskie
1. W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspom-
nienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Od wie-
ków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele  
narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. 
Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, pow-
ierzył Jej swoje losy. 
2. W  sobotę, 23 sierpnia, będziemy obchodzili Euro-
pejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitar-
nych. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament 
Europejski w 2008 roku. W naszym narodzie mo-
żemy się doliczyć całych zastępów rodaków prześla-
dowanych przez systemy polityczne minionych dzie-
sięcioleci. Wielu z nich złożyło najwyższą ofiarę  

swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i re-
latywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać his-
torię w imię tak zwanej poprawności politycznej, 
nie możemy o tym zapominać! Tego dnia módlmy 
się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych po-
koleń. 
3. Przypominamy, że zgodnie z prośbą naszych bis-
kupów sierpień jest miesiącem trzeźwości. Za-
chęcamy do wytrwania w abstynencji, ofiarowując 
ją za tych, którzy sami nie potrafią jej zachować i są 
uzależnieni od alkoholu. 
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18 – 24 sierpnia 2014 r. 

18 sierpnia – poniedziałek 

700 + Stanisław Ćmak – od Marty i Grzegorza z synem. 

1800 + Alfreda Nowak – od siostrzenicy z rodziną. 

19 sierpnia – wtorek 

700 + Stanisław Ćmak – od Tomasza i Angeliki Mieszczanek. 

1800 + Stanisława Cholewa. 

20 sierpnia – środa 

700 + Stanisław Ćmak – od siostrzenicy Janiny. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

21 sierpnia – czwartek 

700 + Stanisław Ćmak – od rodziny Bubel. 

1800 + Stefan Rogoń – od cioci Rogoniowej z rodziną. 

22 sierpnia – piątek 

700 + Stanisław Ćmak – od sąsiadów Grzegorczyk, Imiołek, Fajer, Zofii Długosz. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

23 sierpnia – sobota 

700 + Maria i Jan Kołodziej – od syna z rodziną. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od Burmistrza i Radnych Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

24 sierpnia – niedziela 

700 + Leokadia Biedak – od Antoniego i Stanisławy Knera. 

900 + Stanisław Biedak, Antoni Stanek. 

1100 Za parafian. 

1800 + Ks. Bogusław Bodziony – od Elżbiety i Piotra Miśkiewiczów. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęto: 

Marcelina Olga Zielińska 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Jacek Szota – Roksana Kijas 
Kamil Wdowczyk – Aneta Kocór 
Maciej Miklas – Sylwia Janocha 
Adam Szczerba – Magdalena Mizera 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Marianna Władowska, żyła l. 90, zm. 11.08.2014 
Śp. Norbert Stefański, żył lat 20, zm. 11.08.2014 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Łukasz Żyła, lat 26, zam. w Pilicy 
Agata Cichor, lat 32, zam. w Ogrodzieńcu 
 
Karol Stąpel, lat 28, zam. w Ogrodzieńcu 
Patrycja Imiołek, lat 24, zam. w Ogrodzieńcu 


