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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. 

Łk 9, 23 

Dzisiejsze czytania mszalne zachęcają nas do na-
śladowania Jezusa i oddania Mu całego naszego życia. 

Nieraz tak bardzo dotyka nas ból krzyża co-
dzienności, że nie jesteśmy w stanie nawet podnieść 
się z łóżka. Dopiero siła płynąca z wiary pozwala na 
podjęcie naszych obowiązków. Sprawia, że pomimo 
naszych różnorakich ograniczeń wraz z Chrystusem 
Panem dźwigamy krzyż dnia codziennego, starając 
się tak żyć, by inni widzieli w nas prawdziwe Boże 
oblicze. To chyba największe wyzwanie dla chrześ-
cijanina, by naśladować Chrystusa Pana właśnie 
w takich okolicznościach naszego życia. 

Wspólnota Kościoła jest zgromadzeniem zwoła-
nych przez samego Pana Boga (grec. „ekkaleo”, od 

którego pochodzi słowo „ekklesia”, czyli „kościół”). 
Właśnie w tej wspólnocie wspieramy się wzajemnie 
w naśladowaniu Chrystusa. Dlatego też wspólnie 
uczestnicząc w Eucharystii, szczególnie tej niedziel-
nej, dajemy żywe świadectwo naszej wiary, które 
potem przekłada się na nasze powszednie życie.  
Owo naśladowanie Pana ma swoje przełożenie na 
konkretne czyny chrześcijańskiej miłości i miłosier-
dzia. Nieustannie przypomina nam o tym papież 
Franciszek, który jako Chrystusowy namiestnik na 
ziemi nieustannie aktualizuje Jego słowa zapisane 
w Ewangelii: „Pomyślmy o tym, że Jezus jest przed 
nami, że nas prowadzi tą drogą. To jest naszą ra-
dością i to daje płodność naszemu życiu: iść z Je-
zusem. Inne radości nie przynoszą owoców, one 
troszczą się tylko o to, jak mówi Pan, by pozyskać 
cały świat, ale ostatecznie zatracić i zniszczyć sie-
bie” (z homilii wygłoszonej 6 marca 2014 r. podczas 
Mszy św. w Domu św. Marty w Watykanie). 

KALENDARIUM 

1 września Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy; 
 75. rocznica wybuchu II wojny światowej; 
 Rozpoczęcie roku szkolnego; 

3 września Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła; 

 Dzień imienin J.E. Ks. bpa Grzegorza Kaszaka, 
ordynariusza sosnowieckiego; 

4 września Pierwszy czwartek miesiąca; 

5 września Pierwszy piątek miesiąca; 

6 września Pierwsza sobota miesiąca; 

7 września Dożynki diecezjalne w Dąbrowie Górniczej. 

W numerze 

 W trosce o umiłowa-
nie Eucharystii – cz. 26: 
Wobec ukrytej miłości 

 Obchody 75. rocznicy 
wybuchu II wojny 
światowej 



W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 26 

Wobec ukrytej miłości

 naszych rozważaniach doszliśmy wresz-
cie do tego momentu świętej Uczty, w 
którym goście z rąk Gospodarza przyj-

mują i spożywają Jego Ciało i Krew. Po to przybyli 
do Wieczernika, to był główny cel zajęcia miejsca 
przy stole, to dla spożycia tego pokarmu Jezus ich 
zaprosił. Wprawdzie miał im wiele do powiedzenia 
i oni również powiedzieli Mu niemało, ale uczta to 
nie tylko rozmowy i pouczenia. To również posiłek. 
W uczcie bowiem bierze udział zarówno duch, jak 
i ciało. Jezus karmi jedno i drugie. Chleb, jaki przy-
nieśli do stołu goście, z punktu widzenia pokarmu 
ciała nadal spełnia tę rolę, podobnie i wino. Ale nie 
jest to już chleb i nie jest to już wino, lecz Ciało 
i Krew Gospodarza. 

Zaprosił On bowiem na Ucztę przy-
jaciół, by odkryli swoją ludzką god-

ność. A godność ta polega na 
trosce o pokarm dla ducha, po-
karm, który decyduje o naszej 
nieśmiertelności. Aby być czło-

wiekiem, nie wystarczy karmić 
ciało, nie wystarczy troszczyć się o 
doczesny chleb. Tylko ten zasłu-

guje na tytuł człowieka, kto się-
ga po wieczność, kto szuka po-
karmu dającego życie wieczne. 

Stąd też przy stole objawia się wiel-
kość człowieka i jego małość. A wszystko zależy od 
tego, czy widzi tylko talerz, czy też jeszcze coś wię-
cej poza talerzem. 

Na samym początku publicznej działalności Je-
zus wyznał otwarcie: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz wszelkim słowem, które pochodzi 
z ust Boga”. Upłynęły lata i oto w Wieczerniku Chrys-
tus przygotował pokarm ujawniający godność czło-
wieka. Sam, swoim Boskim słowem, ukrył się pod 
postaciami chleba i wina i jako pokarm podał siebie 
samego swym przyjaciołom. 

Od przystępujących do Komunii świętej wymaga 
się świadomości tego, czym jest Boski pokarm, i dla-
tego podając Komunię świętą mówimy każdemu 
indywidualnie, że jest to „Ciało Chrystusa”, a on 
odpowiada: „Amen”, czyli „tak jest”. Dopiero po 
otrzymaniu tej odpowiedzi można podać ten Chleb 
dający życie wieczne. 

Objawienie w pełnym tego słowa znaczeniu nas-
tąpi dopiero wówczas, gdy nadejdzie Dzień Pański. 
Dzień, to znaczy światłość, wobec której nie będzie 
szans na żadne ukrycie, wszystko zostanie ujawnio-
ne. Objawi się Bóg, objawi się niebo, objawi się do-
bro, objawi się zło. To będzie czas czystego Obja-

wienia. 
Obecnie natomiast żyjemy w ciemnościach nocy, 

a światło Jezusa jest ukryte i ujawnia się jedynie 
tym, którzy tego pragną. Jest ukryte w sercach lu-
dzi, jest ukryte w słowach Ewangelii, jest ukryte 
w Chlebie eucharystycznym. Trzeba Go szukać i to 
bardzo wytrwale, bo tylko wytrwałym się objawia.  

Całe Objawienie dotyczy sposobu ukrycia się Bo-
ga, tego Jego wysiłku, by nas nie przerazić swoją 
doskonałością. Całe dzieło zbawienia człowieka ze 
strony Boga polega na coraz doskonalszym ukry-
waniu siebie w zasięgu naszej ręki, byśmy mogli bez 
drżenia kolan z Nim się spotkać. Ostatecznie każda 
Komunia święta jest większym wydarzeniem dla 
Boga, niż dla człowieka, bo On zna prawdziwe wy-
miary tego wydarzenia, a my prawie nic z niego nie 
pojmujemy. Gdybyśmy pojęli choć na jeden pro-
cent, to jednorazowa Komunia święta przeobrazi-
łaby całkowicie nasze życie. Ileż to trzeba współ-
pracy z łaską, by powoli, bardzo powoli dorastać do 
odkrycia prawdziwej ewangelicznej miłości. A pier-
wsze spotkanie z nią jest nierozerwalnie złączone 
ze zdumieniem nad sposobem jej ukrycia. Praw-
dziwa miłość tu na ziemi musi być ukryta, a nie 
objawiona. Ile razy bowiem się objawia, tyle razy 
naraża się na zniszczenie. Miłość uszczęśliwia, a ten 
świat nienawidzi ludzi praw dziwie szczęśliwych. 
Ilekroć ich dostrzeże, tylekroć ich niszczy. Takie 
jest prawo tego świata. Stąd i Bóg wchodząc w ten 
świat, by ludzi uszczęśliwić, musiał ukryć swą mi-
łość. Tysiące komunikujących tego nie dostrzega, 
a jeśli dostrzeże jeden na tysiąc, to Bóg osiąga swój 
cel i w krótkim czasie potrafi przemienić takiego 
człowieka. Dostrzeżenie i przyjęcie miłości Jezusa 
ukrytej w konsekrowanym Chlebie zdoła w ciągu 
kilku miesięcy ukształtować dojrzałego chrześcija-
nina. Droga do tego długa, czasem trzeba czekać na 
tę łaskę całymi latami, ale warto. Nawet gdyby to 
miało nastąpić w ostatniej przyjętej tu na ziemi Ko-
munii świętej, to warto. Życie bowiem ma sens god-
ny człowieka, gdy jest szukaniem owej miłości Boga, 
w różnej formie ukrytej na ziemi. 

Gdyby Bóg się objawił w całej pełni, nie trzeba by 
Go było szukać. On się ukrył, a objawił jedynie to, 
gdzie Go można znaleźć. Chrześcijanin to człowiek, 
który wie, gdzie szukać Boga. Wie, że jest ukryty 
w Ewangelii, w Piśmie Świętym, wie, że jest ukryty 
w świętych ludziach, wie, że jest ukryty w Kościele, 
że jest ukryty w Eucharystii. Ale każde z tych miejsc 
ukrycia jest jak żyła wodna. Trzeba podjąć trud 
kopania studni, aby do tej wody dotrzeć. I tylko 
temu, kto wytrwa do końca, ta woda się objawi. 
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Początek II wojny światowej: niemiecki pancernik 
Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte 

Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
iasto Gdańsk oraz Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku zapraszają na wyjątko-
we obchody 75. rocznicy wybuchu II woj-

ny światowej. W uroczystościach wezmą udział pre-
zydenci Polski i Niemiec. 

Poniedziałkowe uroczystości na Westerplatte roz-
poczną się o godz. 448, o której w 1939 r. nastąpił 
niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tran-
zytową ulokowaną na półwyspie. W programie prze-
widziano m.in. apel pamięci oraz złożenie wieńców 
pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. – Oprócz 
przedstawicieli lokalnych władz, miasto tradycyjnie 
zaprosiło na tą część obchodów premiera oraz in-
nych przedstawicieli rządu. Otrzymaliśmy już po-
twierdzenie przybycia Donalda Tuska, Prezesa Rady 
Ministrów RP – mówi Michał Piotrowski, z gdań-
skiego Biura Prasowego. 

W ramach rocznicowych obchodów o godz. 1200 
na placu przed pomnikiem Obrońców Poczty Pol-
skiej w Gdańsku odbędzie się także uroczysta Msza 
św. w intencji poległych pocztowców. Weźmie w 
niej udział m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej dr Łukasz Kamiński, który wcześniej w Muze-
um Poczty Polskiej zaprezentuje plany działań edu-
kacyjnych Instytutu na najbliższy rok. Pracownicy 
Instytutu przedstawią też najświeższe publikacje do-
tyczące II wojny światowej, w tym broszurę przed-
stawiającą najnowsze ustalenia historyków dotyczące 
obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Po południu przedstawiciele IPN złożą też kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą pierwszą ofiarę II woj-
ny światowej w Gdańsku – harcmistrza Jana Oż-
dżyńskiego. 

Z kolei o 1700 na Westerplatte planowany jest 
koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Naro-
dowej, którego organizatorem jest kancelaria pol-
skiego prezydenta. Jak powiedział nam Michał Pio-
trowski koncertu wysłuchają prezydent Polski Bro-
nisław Komorowski i prezydent Niemiec Joachim 
Gauck. – Następnie prezydenci złożą wieńce pod 
Pomnikiem Obrońców Wybrzeża i motorówką stra-

ży granicznej przepłyną do Gdańska Głównego. Tam 
wezmą udział w projekcji widowiska „Wybuch” zor-
ganizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej - 
dodaje Piotrowski. 

Widowisko „Wybuch” zrealizowane według po-
mysłu Andrzeja Wajdy, prezentowane będzie we-
wnątrz nieczynnego zbiornika na gaz znajdującego 
się w centrum Gdańska w sąsiedztwie terenu, na 
którym trwa budowa Muzeum II Wojny Światowej. 
Filmowo-multimedialny spektakl zostanie wyświe-
tlony na wielkoformatowym ekranie o szerokości 80 
metrów i wysokości 5 metrów. Projekcje będą odby-
wały się co godzinę od rana do wieczora w ponie-
działek i wtorek. Wejście na spektakl, na który zło-
żą się m.in. zdjęcia i filmy pochodzących ze zbio-
rów muzeum oraz fragmenty filmów Wajdy „Lotna” 
i „Katyń”, będzie bezpłatne. 

Atak niemieckiego pancernika „Schleswig-Hol-
stein” na polską składnicę wojskową na Wester-
platte 1 września 1939 roku o godzinie 448 był 
jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających 
II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowódz-
twem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 
1939 r. broniły placówki przed atakami wroga 
z morza, lądu i powietrza. 

Jan Hlebowicz 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza 
św. dla dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, 
nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu będzie celebrowana w koś-
ciele o godz. 800, a dla Szkoły Podstawowej w Pod-
zamczu o godz. 900 w Skałce. Msza dla uczniów 
Gimnazjum odprawiona zostanie o godz. 1800. Za-
praszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży 
na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu 
chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede 

wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, 
gdyż wiarę najlepiej możemy przekazać własnym 
przykładem, a nie tylko słowem i poleceniami. 
2. W tym tygodniu przypada: 
 pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za 
dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i świę-
te powołania do pracy w Pańskiej Winnicy. O godz. 
1500 Msza św. w Cementowni. 
 pierwszy piątek miesiąca – pragniemy wypeł-
nić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą 
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za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od godz. 
1700. Do skorzystania z sakramentu pojednania 
szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, tak aby 
z czystymi sercami rozpocząć nowy rok szkolny.  
 pierwsza sobota miesiąca – będziemy czcili 
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Od-
wiedziny chorych od godz. 900. Msza św. różańcowa 
o godz. 1800.  
3. Wszystkich ministrantów zapraszamy na zbiórkę 
w kościele w poniedziałek po wieczornej Mszy św. 
Szczególnie zachęcamy chłopców z klasy III (ale nie 
tylko) do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Kandydaci mogą zgłaszać się do ks. Michała. 
4. Zapraszamy spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 
po wieczornej Mszy św. 
5. Dożynki samorządowo-diecezjalne odbędą się w 

tym roku w niedzielę 7 września w Dąbrowie Gór-
niczej. Dziękczynna Msza św. za zbiory celebro-
wana przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka 
rozpocznie się w bazylice NMP Anielskiej o godzi-
nie 1400. Druga część uroczystości będzie miała 
miejsce w parku miejskim około godziny 1530. 
6. Od przyszłej niedzieli powracamy do normalne-
go harmonogramu odprawiania Mszy niedzielnych, 
tj. o godz. 700, 800 w Cementowni, 900, 1030, 1200, 
1700 w Skałce i 1800. 
7. Zgodnie z Apelem KEP  wzywającym do wsparcia 
Prześladowanego Kościoła na Bliskim Wschodzie, 
po Mszy św. zbieramy fundusze do puszek na po-
moc dla  naszych braci w wierze. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 1 – 7 września 2014 r. 

1 września – poniedziałek 

700 1) + Maria Danuta Molenda – od Danuty Migalskiej z rodziną. 

 2) + Wanda Jagła – od syna Jarosława z żoną i dziećmi. 

1800 + Andrzej Żak – od żony. 

2 września – wtorek 

700 1) + Maria Danuta Molenda – od Zofii Sadowskiej z rodziną. 

 2) + Stanisław Żyła – od żony. 

1800 + Leszek Kromer – w 3. r. śmierci. 

3 września – środa 

700 1) + Bogumiła Ploch – od syna z rodzina. 

 2) + Maria Danuta Molenda – od Heleny Łakota z rodziną. 

1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

4 września – czwartek 

700 1) + Maria Danuta Molenda – od rodziny Królik i Zięba. 

 2) + Stanisław Żyła – od córki i wnuczki. 

1800 + Andrzej Żak – od syna Roberta z rodziną. 

5 września – piątek 

700 1) + Maria Danuta Molenda – od Ireny Kajdańskiej z rodziną. 

 2) + Stanisław Żyła – od siostry Jadwigi z córką. 

1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

6 września – sobota 

700 1) + Maria Danuta Molenda – od Lidii Ciszek i Ewy Kopeć. 

 2) + Stanisław Żyła – od Anny Paw. 

1800 Msza św. „różańcowa”. 

7 września – niedziela 

700 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Malwiny i Pawła w 1. r. ślubu. 

900 + Regina, Julian, Jan, Maria Orman. 

1030 + Zenon Wołoszyn – w 1. r. śmierci. 

1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Mikulskiego z racji urodzin. 

1800 + Waleria (1. r. śmierci), Roman (29. r. śmierci) Firek – od córki Zofii z mężem. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęto: 

Nikodem Zdzisław Jeziorny 
Jan Przemysław Zawierucha 
Xavier Stanek 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

śp. Antonina Chłosta, żyła lat 82, zm. 21.08.2014 
śp. Tadeusz Lis, żył lat 59, zm. 22.08.2014 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Karol Szlachta, lat 28, zam. w Ogrodzieńcu 
Aleksandra Słaboń, zam. w Ogrodzieńcu 


