
 

  

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». I 
mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz 
mówić: „Z nieba zstąpiłem”». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu 
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usły-
szał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który 
jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie 
wieczne.                 
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstę-
puje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».J6,41-51 

gdyż jest to naprawdę trudna prawda — lepiej 
przyjmiemy inne słowa, które mogłyby się nam 
zagubić: „Wszyscy będą uczniami Boga”. 
 Przytoczywszy te słowa Izajasza (Iz 54,13), 
Jezus od razu poprawia możliwy błąd interpretacyj-
ny, polegający na sądzeniu, iż Ojciec miałby po-
uczać nas bezpośrednio. „Nie — mówi Jezus — 
Ojciec uczy was przeze Mnie, ale jest to Jego sło-
wo, Ja jestem Jego słowem. On przysłał Mnie do 
was, przychodzę od Niego, z nieba; On pociąga 
was ku Mnie, abyście chcieli wierzyć we Mnie, a 
Ja pociągam was ku Niemu, objawiając wam, kim 
jest”.      
 Trzeba zrozumieć ten „obieg” Bożego obja-
wienia, żeby przyjąć wszystkie trudne prawdy, któ-
rych jest tak wiele w całej Ewangelii.  

Bóg staje się naszym Nauczycielem            
„Żydzi szemrali przeciw Jezusowi”. U świętego 
Jana określenie „Żydzi” oznaczało tłum, który 
stał się nieufny i krytyczny oraz przywódców, 
którzy tłum podburzali. W pierwszym odruchu 
odcinamy się od tamtych ludzi, którzy nie potrafi-
li słuchać Jezusa.    
 Ale jeśli zastanowimy się głębiej, być mo-
że odkryjemy, że my także należymy do tych 
„Żydów” — i niekoniecznie jest to czymś złym, 
jest szansa, że słowa Jezusa mocniej nas poruszą. 
Kiedy mówi: „Zstąpiłem z nieba” i „Macie spo-
żywać moje ciało”, nawet uczniowie, na końcu 
tej mowy o chlebie żywym, westchną: „To zbyt 
trudne, kto może słuchać czegoś takiego?”. 
 Jeśli my także czujemy się poruszeni — 
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             prezbitera i męczennika              
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*17 sierpień  Św. Jacka, prezbitera  
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 Zamiast zajmować się od razu tym, co w 
mowie Jezusa stanowi trudność, spójrzmy najpierw, 
kto te słowa mówi. Mamy tu szczególny przykład 
uznania pierwszorzędnej wagi tego, co nosi nazwę 
„argumentu autorytetu”, który zazwyczaj stawiany 
jest na ostatnim miejscu w hierarchii argumentów. 
Tutaj autorytet Jezusa jest tak wielki, że to, co mó-
wi, przyjmujemy przede wszystkim dlatego, że mó-
wi to On. Potem próbujemy zrozumieć, ale już w 
obrębie tej naszej pierwszej i całkowitej zgody na 
Jego słowo, ponieważ jest słowem Bożym. Kiedy 
Jezus mówi, wówczas jesteśmy uczniami Boga. Je-
śli zdarza nam się, że szemramy tak jak Żydzi (co, 
powtarzam, jest dowodem, że nie jesteśmy roztar-
gnieni), nie porywajmy się najpierw do ataku na 
Jego najtrudniejsze słowa, ale obudźmy w sobie 
szybko jak największą wiarę: Twoje słowo, Jezu, 
jest słowem Boga.    
 Jeśli mówimy „najpierw”, musi być też ja-
kieś „potem”. Całkowite przyjęcie autorytetu Jezusa 
nie ma nic wspólnego z fanatycznym, bezmyślnym 
zaślepieniem: „Cokolwiek mi powiesz, ja i tak to 
zrobię, dlatego, że Ty to mówisz”. Jakże urąga to 

Jezusowi i nam samym. Jego najtrudniejsze stwier-
dzenia, Jego największe wymagania, które być może 
nawet rodzą w nas sprzeciw, są całkowicie zrozu-
miałe i domagają się od nas zrozumienia. Bycie 
uczniem Boga nigdy nie wymaga niegodnej człowie-
ka i dziecka Bożego utraty zmysłu krytycznego czy 
nawet cierpkiego krytycyzmu. Wiara istoty rozum-
nej musi być rozumna. Wielka szkoda, że tak nie-
wielu chrześcijan stara się uczynić swoją wiarę coraz 
bardziej rozumiejącą. Wymaga to refleksji, studiów, 
pojawiają się w nas szemrania, wątpliwości, ale są to 
zmagania ludzkie, odwaga ludzka, i Bóg nie ma w 
nienawiści tych walk Jakubowych (Rdz 32,23-31).        
— Puść Mnie — mówi Bóg do Jakuba.               
— Nie puszczę Cię — odpowiada Jakub — dopóki 
mi nie pobłogosławisz.                         
— Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo 
walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś.  
 Niech Bóg da nam zrozumienie i moc zdoby-
wania od Niego całego światła potrzebnego nam, by 
żyć — Bóg, który chce być naszym nauczycielem 
życia.       
   Ks. ANDRÉ SÈVE   

     Dożynki diecezjalno – powiatowo - gminne  

Gminę Ogrodzieniec przy współpracy 

WDO Diecezji Sosnowieckiej. Wyda-

rzeniu przyświecać będą występy i im-

prezy towarzyszące. Gwiazdą wieczoru 

będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.  

  19 sierpnia 2018r.  w Ogrodzieńcu  
 

Zgłaszanie wieńców od godz.13.45. przed 

Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w 

Podzamczu. O godz. 14.30 będzie miało 

miejsce wystawienie i ocena wieńców do-

żynkowych /z elementami patriotycznymi/.  

Dziękczynna Msza Święta za zbiory pod 

przewodnictwem JE Ks. Bpa Grzegorza Ka-

szaka odprawiona zostanie o godz. 15.00 w 

Sanktuarium. O godz. 16.10 przejście koro-

wodu dożynkowego na teren Zamku Ogro-

dzienieckiego w Podzamczu. Drugą część 

uroczystości będzie stanowił tradycyjny ob-

rzęd dożynkowy zorganizowany przez Po-

wiat Zawierciański.  

Sakramentalny związek małżeński  

zawarli 

***** 
 

Jacek Rejowski i Mirosława Dziechciarz 

Piotr Kukuła i Katarzyna Moll 
 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  

Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 

 

Do wspólnoty Kościoła została 

włączona:  

Julia Gruca 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich w swojej opiece. 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
  

Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 
 

Krzysztof Pokora, kawaler lat 30  

          zam. Podzamcze        i 

Karolina Jaskuła, panna lat 24  

zam. Zawiercie 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  3 3  

                               I co z tego? 
             Pytasz, jaki jest cel modlitwy? Modlitwa jest celem. 

Zapytał mnie kiedyś znajomy z drwiną w głosie: – 
Co wy tam robicie na tych waszych spotkaniach mo-
dlitewnych? 
- No przecież się modlimy  
- zdziwiłem się. 
- No i co z tego?  
Jaki z tego zysk dla parafii, dla Ko-
ścioła? – usłyszałem. 
Równie dobrze mógł zapytać: „Co z 
tego, że oddychacie? Co z tego, że 
jecie i pijecie?”. I w dodatku mógłby 
wykazać, że nic w tym dobrego, bo 
przecież oddychając, emitujemy 
dwutlenek węgla, a jedząc i pijąc, 
pochłaniamy zasoby planety i zabieramy na niej 
miejsce. W tym kluczu nawet potępieniec mógłby 
kpić: „I co z tego, że jesteście zbawieni?”. 
Ciekawe, że nawet wśród katolików zachowania 
wynikające z wiary budzą nieraz nieufność większą 
niż zachowania przeciwne Ewangelii. Dobiegające 
zza rogu pijackie śpiewy nikogo nie dziwią, ale pie-
śni uwielbienia mogą zaniepokoić („sekta jakaś?”). 
Panuje bowiem przekonanie, że stosunek do Boga – 
duchowość, modlitwa – jest jak jedna z wielu szufla-
dek w szafce i nie należy jej zawartości mieszać z 
czymkolwiek innym. Życie duchowe wydaje się 
czymś ponadplanowym, niekoniecznym i niezrozu-
miałym, bo materialnie nieuchwytnym. Nie da się 
wykazać bezpośrednich jego efektów, a jego owoce 
można przypisywać czemuś innemu. To nie budy-
nek kościoła, w którym każda cegła jest dowodem 
czyjejś aktywności. Problem polega na tym, że kto 
nie myśli o Kościele duchowym, daremnie wznosi 
kościół materialny. Kościół duchowy ostoi się, gdy 
runie materialny, ale materialny straci sens, gdy za-
braknie duchowego. Nie zawsze rozumieją to nawet 
osoby oddane Kościołowi. Choćby takie jak znajo-
my zacytowany na wstępie. Jego pytanie na długo 
utkwiło mi w pamięci. Na myśl przychodziły mi 
liczne dzieła ewangelizacyjne, które podejmują 
członkowie modlących się wspólnot. Myślałem o 

ich aktywności w parafiach, ich szacunku do księży, 
o pomocy, jaką niosą potrzebującym. Aż nagle 

uświadomiłem sobie, że to bez sen-
su – wyliczać to, co Kościołowi 
daje trwanie jego członków na mo-
dlitwie. To jest przecież punkt doj-
ścia! 
Pytasz, człowieku, co Kościół ma z 
tego, że się ludzie modlą – a tu 
masz produkt finalny! Szczęśliwy 
proboszcz, którego ludzie proszą o 
otwarcie kościoła, bo chcą uwiel-
biać Jezusa. Niech skacze z rado-
ści, bo oto u niego otwiera się nie-

bo. Po to Bóg założył Kościół, żeby doprowadzał 
ludzi do Niego. Żeby ludzie trwali w obecności Bo-
ga, żeby Go uwielbiali. Przecież właśnie to będzie-
my robić w niebie. 
Niedawno w oczy rzucił mi się fragment z Jeremia-
sza: „Czy się w tym okazujesz królem, że masz za-
pał do budowania z cedru?” – pyta prorok władcę 
(Jr 22,15). To pytanie też do nas: czy w tym okazu-
jemy się chrześcijanami, że za kryterium wiary 
uznajemy sprawy materialne, a lekceważymy du-
chowe? 
                                 Franciszek Kucharczak    

MMODLITWAODLITWA  DODO  ŚŚWW.J.JÓZEFAÓZEFA  

            

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem 
Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiasto-
wa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pra-
gnienia. 
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne 
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskie-
go Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, 
żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – 
mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbar-
dziej kochającemu ze wszystkich ojców. 
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontem-
plowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasy-
pia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kie-
dy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go 
mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną 
głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocału-
nek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnie-
nie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, 
módl się za mnie. Amen. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 

Śp. Janina Flak, 83 lata 
 

"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  

a światłość wiekuista  niechaj jej świeci,  

na wieki wieków. Amen.  

Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.08.2018-19.08.2018r 

18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                          16  sierpień -  Czwartek   
7.00+ Marian Wojciechowski  
                - od szwagra Janusza z rodziną  
18.00+ Jan Jagielski - od wnuczki Agnieszki z mężem 
                             17  sierpień -   Piątek 
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
           wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Księdza  
            Proboszcza z racji imienin 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
                             18  sierpień -   Sobota 
7.00+ Henryk Górecki - od Haliny i Jana Mikodów   
17.00* Skałka 
18.00+ Mieczysława Kuchta- od syna Mariana z żoną 
                           19  sierpień -  Niedziela 
7.00+ Edward Kita w 3 r. śm.;  
       + Henryka i Władysław Flak    
9.00+ Genowefa i Konstanty Kowalscy;  
       + Stanisław, Zygmunt i Tadeusz Foltańscy                                   
11.00* Za parafian   
15.00* Skałka Dożynki Diecezjalno  - powiatowo - gminne 

18.00+ Stanisław Biedak; + Antoni Stanek    

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu godz. 17.00  
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 18.00;  

*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka  przeznaczona jest na remont plebanii. 
Bóg zapłać za złożone ofiary!   
2. A jutro 13 08 2017r kolejne nabożeństwo Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Pod-
zamczu. Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa. Także zapraszamy do Kościoła w środę na 
Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić Dobremu 
Bogu, przez opiekę Matki Bożej, swoje prośby i intencje. 
3. W środę 15.08.2018r  Uroczystość Wniebowzięcia NMP Msze św. w naszym Kościele o godz.: 7.00; 
9.00; 11.00 i Suma Odpustowa o godz. 18.00 W Cementowni o godz. 8.00  W  Sanktuarium Matki Bo-
żej na Skałce o godz. 17.00  W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. 
4. W przyszłą niedzielę w naszej parafii Dożynki diecezjalno – powiatowo - gminne 19 sierpnia 

2018r. Informacja od  4 tygodni znajduje się już w gablocie parafialnej. Prosimy o zainteresowanie. 

Dziękczynna Msza Święta za zbiory pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka odprawiona zo-

stanie o godz. 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej na Podzamczu. O godz. 16.10 przejście koro-

wodu dożynkowego na teren Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Drugą część uroczystości będzie 

stanowił tradycyjny obrzęd dożynkowy zorganizowany przez Powiat Zawierciański, Gminę Ogrodzieniec 

przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji. Z racji dożynek, na Skałce, Msza św. z 

godz. 17.00 w tym dniu jest przeniesiona na godz. 15.00 Zapamiętajmy!!!          

5. W piątek 17.08.2018r. wspomnienie Św. Jacka, prezbitera. W tym dniu przypadają imieniny naszego 

Ks. Proboszcza. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Ks. Prob. w piątek na Mszę św. o godz. 7.00 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się  
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Kościele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 

                       12  sierpień -  Niedziela 
7.00+ Dorota, Karol i Antoni Stępień;  
       + Helena i Jan Adamczyk    
9.00+ Helena Matraszek w 5 r. śm.  
            - od chrześnicy z rodziną                                        
11.00* Sakr. Chrztu św.   
17.00* Skałka 
18.00+ Ksawery Kłak w 11 r. śm.   

                    13  sierpień  -  poniedziałek 
7.00+ Sabina Brodzińska w 23 r. śm.  
18.00+ Henryk Górecki - od żony Jadwigi   
20.00* FATIMA u Matki Bożej na Skałce  
                                  na Podzamczu    
                          14  sierpień  -  wtorek  
7.00+ Helena Karpiel - od rodziny Kudelów    
18.00+ Jan, Franciszek i Bartłomiej Czerwińscy 
15  sierpień -  Środa Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
7.00+ Marianna i Mieczysław Kleszczyńscy 
9.00+ Marianna w 18 r. śm. i Stanisław Rybińscy;  
       + Zm. z rodziny Zdzieszyńskich                                        
11.00+ Lucjan, Rozalia i Władysław Grzebieluch;  
         + Antonina i Edward Piątek  
17.00* Skałka 


