
 

  

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galile , On jednak nie chcia , eby kto  o tym wiedzia . Poucza  
bowiem swoich uczniów i mówi  im: «Syn Cz owieczy b dzie wydany w r ce ludzi. Ci Go zabij , lecz 
zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych s ów, a bali si  Go pyta . 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy by  ju  w domu, zapyta  ich: «O czym to rozprawiali cie w drodze?» 
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali si  mi dzy sob  o to, kto z nich jest najwi kszy.     
On usiad , przywo  Dwunastu i rzek  do nich: «Je li kto  chce by  pierwszym, niech b dzie ostatnim 
ze wszystkich i s ug  wszystkich». Potem wzi  dziecko, postawi  je przed nimi i obj wszy je ramiona-
mi, rzek  do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imi  moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyj-
muje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie pos ».Mk9,30-37 

dz ca do zbawienia swojego ycia i do zbawienia 
ludzi. Przekonujemy si , e nikt nie jest wolny od 
ambicji, nawet ten, kto przebywa z Jezusem. Ilu  
ludzi, pocz tkowo bardzo prostych, upaja o si  naj-
mniejszym nawet awansem na „prze onego”. 
Móg  to by  proboszcz despotycznie rz dz cy para-
fi , matka prze ona, która si  uwa a za Pana Bo-
ga, przewodnicz cy tego czy owego, który zagarnia 
wszelkie mo liwe stanowiska.           
A przecie  Ewangelia powinna by  skuteczn  od-
trutk . Pokazuj c nam upodobania Jezusa, ujawnia 
upodobania Boga. Nie sposób nie zauwa , e 
Jezus brzydzi si  trzema rzeczami: hipokryzj , pie-
ni dzmi i ambicj . Przyszed , a eby s  — wie-
lokrotnie to powtarza — i ma jasn wiadomo , e 
ambicja jest „rakiem” s by. Nie mo na by  zaj -
tym sob  i jednocze nie troszczy  si  o innych — 
to prosta matematyka. Ale pycha szczególnie nie-

               Kto jest najwi kszy         
„Gdy byli w domu”. Zagl damy w ycie prywat-
ne grupy aposto ów, których Jezus stara si  
ukszta towa . Jest to ich nowicjat, „poucza  ich”, 
chcia , wychodz c od ich dyskusji, pomóc im 
wzrasta .        
Niestety! Uczniowie nadal trwaj  w ca kowitym 
„niezrozumieniu”. Nie pojmuj  tego, co im Jezus 
wyja nia. Dlatego, e jest to bardzo trudne? Tak, 
ale te  dlatego, e zajmuje ich co  innego: pro-
blem znaczenia i wy szo ci: „Kto z nich jest naj-
wi kszy?”. Widzieli si  ministrami przysz ego 
Mesjasza-Króla i to uderzy o im do g owy.    
Nie wzgardzajmy rozmy laniem nad tymi histo-
riami z ambicj  i pierwsze stwem, cho by nie 
wiem jak wydawa y si  nam osne, zwa ywszy, 
e chodzi o grup  Jezusa — tego Jezusa, który 

próbuje pokaza  im, jak trudna jest droga prowa-
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 *28 wrzesie  2018r w. Wac awa, m czennika  
 *29 wrzesie  2018r wi to w. Archanio ów:  
   Micha a, Gabriela i Rafa a  
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ub aganie niszczy to, co chcieliby my jeszcze na-
zwa  ofiarno ci .       
Zmieszanie tych dwóch pragnie  — s enia i pa-
nowania — jest tak zdradliwe, e Jezus reaguje 
gwa townie. Nie chodzi ju  o jak  nieco abstrak-
cyjn  dyskusj ; Jezus siada, przywo uje Dwunastu i 
wyg asza pami tn  zasad  ewangeliczn , rozdziela-

 zdecydowanie ch  panowania od ofiarno ci: 
„Je li kto chce by  pierwszym, niech b dzie ostat-
nim ze wszystkich i s ug  wszystkich”.      
Ch  bycia pierwszym nie zostaje pot piona, by-
najmniej! Prze eni s  potrzebni. Do wiadczenie 
pracy, na przyk ad w grupach samorz dowych, po-
kazuje, jak trudno jest zrobi  co  skutecznie bez lu-
dzi, którzy bardziej ni  inni potrafi  organizowa  
prac  i ycie we wspólnocie, a przede wszystkim 
doprowadzi  nieodzown  faz  uzgadniania do nie-
mniej koniecznej decyzji.         
Prze eni s  szans  dla ka dej grupy, tak w Ko-
ciele, jak i gdzie indziej. Niektórzy maj  tu szcze-

gólne predyspozycje. Kiedy otoczenie albo 
zwierzchnia w adza wyznacza ich do pe nienia ja-
kiej  odpowiedzialnej funkcji, nie powinni si  od 
tego uchyla , gdy  by oby to egoizmem i tchórzo-

stwem ze wzgl du na dar z siebie, jakiego ta nomi-
nacja b dzie wymaga a. Tego w nie domaga si  od 
„pierwszych” Jezus: ich praca ma by  prac  s eb-

,  która  najpierw  musi  dokona  si  w  sercu.  Nie  
wolno im podda  si  instynktowi i upojeniu — 
„maj  by  ostatnimi”. Radykalny przewrót, który si  
tu dokonuje, jest tak nieprawdopodobny, e tylko 
Jezus móg  uczyni  to szale stwo zasad : „By  
ostatnim”. Na wszelki wypadek, eby nikt nie szuka  
wykr tów, precyzuje: „Ostatnim ze wszystkich, s u-

 wszystkich”.           
Mia oby si  ochot  powiedzie  pierwszym: 
„Odwagi!”. Zreszt  Jezus podkre li powag  s by: 
„Kto by chcia  by  pierwszym mi dzy wami, niech 

dzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz owie-
czy nie przyszed , aby Mu s ono, lecz eby s  
i da  swoje ycie” (10, 44-45).         
Da  swoje ycie. Pierwsi zostali powiadomieni; ale 
inni niech ich szanuj  i niech im pomagaj , gdy  
prze eni, je li s c daj  swoje ycie, mog  si  
sta  najwymowniejszym obrazem Tego, który jest 
prawdziwie Pierwszym.    
   Ks. ANDRÉ SÈVE   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ           
budowaniem, a zniszczeniem ziemi jest rzeczywisty. 
Oznacza to, e w odró nieniu czy to od przekonania 
optymistycznego, czy pesymistycznego, powinni my 
przyj  realistyczny punkt widzenia. Je eli wybór 
jest rzeczywisty, to nasze dzia anie nie jest oboj tne 
dla kszta tu rzeczy przysz ych. Nie jeste my bezrad-
nymi widzami. 
Z drugiej strony, chrze cijanie opieraj  sw  nadziej  
na lepsz  przysz  na Duchu zmartwychwsta ego 
Jezusa. Jego Duch uzdalnia i umacnia nas, ale my 
musimy odpowiedzie  i wzi  odpowiedzialno  za 
powierzone nam ycie. To wiara upewnia nas o tym, 
na co mamy nadziej  i przekonuje nas o tym, czego 
jeszcze nie widzieli my (Hbr 11, 1), ale taka wiara i 
nadzieja, je li ma by  prawdziwa, a nie tylko pobo -
nym yczeniem, musi by  oparta na rzeczywistym 
do wiadczeniu. Je li mamy nadziej , e Duch Jezusa 
zatryumfuje, to dlatego, e do wiadczamy przemie-
niaj cej mocy tego Ducha w naszym w asnym yciu 
i mi ci. 

64. Czy mier  Jezusa naprawd  czego  dowiod a, 
lub co  osi gn a?  

Patrz c na wiat dzisiejszy, nie wydaje si ,  
by zdzia a co  dobrego.  

Czy cokolwiek si  zmieni o? 
Cokolwiek by my o tym nie powiedzieli, historia 
poci ga za sob  rzeczywiste zmiany. Jednak e prze-
biega ona zygzakami, ma regresy, stracone pomy-

y, b dy, zwroty, ponowne odkrycia, nowe odej-
cia. W jakim  okre lonym momencie nie da si  po-

wiedzie , czy sprawy si  polepszaj , czy pogarszaj . 
Filozofowie rozwin li na temat historii wielkie teo-
rie. Optymi ci przekonuj  nas, e zawsze idziemy 
naprzód, pomimo chwilowych niepowodze  i nie-
dogodno ci, ku coraz to nowej utopii. Pesymi ci, z 
drugiej strony, uwa aj , e wiat zmierza nie-
uchronnie ku zatraceniu. Jeste my ci ni ci, uwi -
zieni i zamkni ci - i ca y czas stan ten si  pogarsza. 
Pogl dy te maj  tyle samo do czynienia z genami i 
naturalnymi sk onno ciami autorów, ile z mo liw  
racj  której  z tych teorii. 
Dla chrze cijan pytanie to przywodzi nas znowu do 
sposobu pojmowania Bo ej opatrzno ci. Jak ju  su-
gerowali my (zob. pytanie 59), Bóg nie okre la z 
góry w jaki  sta y sposób kszta tu rzeczy przy-
sz ych, lecz raczej zaprasza nas do tworzenia z Nim 
lepszej przysz ci dla wszystkich. Bóg dzia a w 
obr bie mo liwo ci naszej ludzkiej wolnej woli i 
akceptuje jej ograniczenia ( cznie z ludzk  wol  
Jezusa). Wa  spraw  jest to, e wybór pomi dzy 

W MINIONYM TYGODNIU 
Po egnali my zmar ego: 

 

p. Henryka Jasówk , 67 lat 
 

"Wieczny odpoczynek racz mu da  Panie,  
a wiat  wiekuista  niechaj mu wieci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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                        Dobro Ko cio a 
            wi ci s  jak piloci z bitwy o Angli : tak wielu zawdzi cza tak wiele tak niewielu. 

Urszula zmar a w niedziel  26 sierpnia, 
w uroczysto  Matki Boskiej Cz stochowskiej. Gdy 
przygotowywa em si  do 
Wczesnej Komunii, by a mo-

 katechetk  – znakomit , 
niesamowit . Mówi a cicho, 
a my, sze ciolatki, siedzieli-
my jak za murowani, 

z otwartymi oczami i ustami. 
To wynika o z czego  wi cej 
ni  wiedza i talent – ona by a 
najg biej przekonana do te-
go, co mówi a i robi a. W ci gu ponad pó  wieku 
pracy wychowa a pokolenia ludzi w mojej rodzinnej 
parafii. Jestem pewien, e to, co zasia a, jako  
w ka dym pozosta o i nawet je li kto  pó niej zapo-
mnia  o Bogu, to jeszcze si  to kiedy  przypomni. 
Ostatnie lata Urszula sp dzi a w domu opieki pro-
wadzonym przez zakonnice. By a ju  schorowana, 
ale jej umys  pozosta  bystry. Kiedy , gdy j  odwie-
dzi em, napomkn a, e bardzo m cz  j  rozmaite 
dolegliwo ci. Musia y by  naprawd  powa ne, bo 
nie mia a zwyczaju si  skar . Nie bardzo rozumia-
a, dlaczego si  to dzieje. Poprosi a, ebym si  z ni  

pomodli . Pochylili my g owy. Zacz a arliwie pro-
si  Boga o jak  wskazówk , o rozja nienie ciemno-
ci, w jakich najwyra niej przebywa a. Sprawia a 

wra enie zdezorientowanego dziecka, wyp akuj ce-
go si  tacie w r kaw. W pewnym momencie si gn -
a po le  na stoliku Bibli . Poda a mi j . Otwar-
em i ledwie ujrza em fragment, który rzuci  mi si  

w oczy, wiedzia em, e to dla niej. „Teraz radu-
 si  w cierpieniach za was i ze swej strony w moim 

ciele dope niam braki udr k Chrystusa dla dobra Je-
go Cia a, którym jest Ko ció ” – przeczyta em. 
To by a mistyczna chwila. Mia em wra enie, e po-
wietrze w pokoju zg stnia o. Urszula ukry a twarz 
w d oniach i zacz a szlocha . Z rado ci 
i wdzi czno ci. S ysza em tylko przerywane ka-
niem zdanie: „Tak, Jezu… To dla dobra Ko cio a, 
dla Ko cio a”. 
Dzi , gdy wielu z nas prze ywa ci kie niepokoje 

o stan obecny i o przysz  Ko cio a, gdy s y-
szy si  o mafiach homoseksualnych i o pedofilach 

w sutannach, nawet tych pur-
purowych, gdy wzrasta zam t 
i padaj  ci kie oskar enia pod 
adresem najwy szych hierar-
chów – my  o Urszuli. 
I o innych do niej podobnych. 
O ludziach jak ona wiernych 
Bogu i pos usznych Jego s o-
wu, niezale nie od miejsca, 
jakie zajmuj  w Ko ciele. 

To w gruncie rzeczy oni podtrzymuj  p kaj ce fila-
ry Ko cio a, oni zasklepiaj  szczeliny w jego skle-
pieniach – dok adnie tak samo jak wieki temu w. 
Franciszek w wizji ówczesnego papie a. I tak samo 
podejmuj  wezwanie Boga: „Odbuduj Mój dom”. 
Odbudowuj  go wi c, bo Ko ció , jak ka dy dom, 
wymaga remontów. Robi  to wytrwale równie  wte-
dy, gdy inni uciekaj  z niego, aby obok postawi  
sobie w asny wygodny domek. 
Na pogrzebie Urszuli dowiedzia em si , e jej gor -
cym pragnieniem by o – i o to si  wiele modli a – 
eby  aden  z  jej  uczniów nie  zatraci  si  na  wiecz-

no . Takie modlitwy na pewno s  zgodne z wol  
Boga,  wi c  ufam,  e  ich  wys ucha.  O  to  Mu  prze-
cie  chodzi, eby my wszyscy dali si  ocali .     
   Franciszek Kucharczak  

WI TYWI TY  JJÓZEFÓZEF  modlitwy    

 Stró u i ojcze dziewic, wi ty Józefie, 
którego wiernej stra y sama niewinno , Je-
zus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, 
by a powierzona, prosz  Ci  i b agam przez 
ten podwójny skarb – Jezusa i Maryj  – 
spraw to, abym od wszelkiej nieczysto ci za-
chowany, nieskalanym umys em, niewinnym 
sercem i czystym cia em zawsze s  Jezu-
sowi i Maryi w wielkiej czysto ci. Amen.  
 wi ty Józefie, Twoja moc rozci ga 
si  na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczyni  mo liwym to, co wydaje si  by  nie-
mo liwe. Spójrz z ojcowsk  mi ci  na 
wszystkie moje potrzeby duszy i cia a. 
Udziel mi aski ... (wymieni  intencj ), 
o któr  Ci  prosz  z ufno ci . Amen. 

 

Do wspólnoty Ko cio a zosta  
czony:  

 

Kordian Wojciech Sadowski 
 

Panie Bo e, B ogos aw temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 



 

OO OSZENIAOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY WI TYCH 23.09.2018-30.09.2018r 
                         23  wrzesie  -  Niedziela 
7.00+ Ks. Bogus awa Bodzionego w dniu imienin    
9.00* O zdr. i B . Bo e, Dary Ducha wi tego, wszelkie  
           aski, opiek  Matki Bo ej dla Doroty i  Henryka  
            w 25 r. lubu                                         
10.30* O zdr. i B . Bo e, Dary Ducha wi tego, wszelkie   
           aski, opiek  Matki Bo ej dla W adys awy Soli skiej    
             w 70 r. ur. i Marka Filoska w 50 r. ur.   
12.00* Sakr. Chrztu w. 
17.00* Ska ka 
18.00+ Marianna i Zenon Stanek  
                - od wnuczki Marioli z rodzin  
                    24  wrzesie   -  poniedzia ek 
7.00+ Zenobia Czerniszew  
               - od syna Tomasza z on  i córkami 
7.00+ Stanis awa S aba - od Lidii i Ewy rodzin   
18.00+ Marianna Stanek - od wnuczki Joanny, Zbyszka   
                                          i prawnuczki Roksany i Nikoli      
                       25  wrzesie   -  wtorek  
7.00+ Stanis awa S aba  
                 - od bratowej z rodzin  z Krakowa    
7.00+ Edward Biedak 
18.00+ Marianna Stanek - od syna Wac awa z on  
                        26  wrzesie  -  roda 
7.00+ Zofia, Czes aw i Witold Biedak;  
       + Jan Karbowski 
7.00+ Stanis awa S aba - od kuzynki Urszuli Jarz bek      

  z rodzin  
18.00* Nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy   
                     27  wrzesie  -   Czwartek   
7.00+ Mieczys awa Kuchta - od wnuczki Pauliny 
7.00+ Stanis awa S aba - od Krystyny Cedler z rodzin  
18.00+ Marianna Stanek - od wnuczki Doroty z rodzin    
                      28  wrzesie  -    Pi tek 
7.00+ Stanis awa S aba  
             - od Józefa Bia ego i córki Joanny z dzie mi 
7.00+ Agnieszka Peda - od Jadwigi S owikowskiej 
18.00* Msza w. ZBIOROWA za zmar ych 
                     29  wrzesie  -   Sobota 
7.00+ Micha  i Rozalia Bodziony   
17.00* Ska ka 
18.00+ Marianna Stanek - od wnuczki Marty z rodzin   
                   30  wrzesie  -  Niedziela 
7.00+ Stefan Wyrodek w 30 r. m.;  
       + Antonina i Konstanty Dybkowscy    
9.00+                                         
10.30+ Henryk Lubach w 2 r. m.  
              - od ony z córkami i rodzinami   
12.00* O zdr. i B . Bo e, Dary Ducha wi tego,  
      wszelkie aski, opiek  Matki Bo ej dla Sebastiana  
      w 25 r. ur. i Mateusza w 21 r. ur. Flak 
17.00* Ska ka 
18.00+ Zenobia Czerniszew - od swatów z Huciska 

Msze wi te w Parafii Przemienienia Pa skiego w Ogrodzie cu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30 12.00 i 18.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bo ej na Ska ce na Podzamczu godz. 17.00  
W tygodniu: w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i 18.00;  

*** 

Godziny urz dowania Kancelarii Parafialnej 
RODA, PI TEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

 

1. W rod  zapraszamy na Msz w. wieczorn , po czon  z Nowenn  do Matki Bo ej Nie-
ustaj cej Pomocy, aby poleca  Dobremu Bogu, swoje pro by i intencje. Mamy tyle spraw 
do powierzenia Panu Bogu, spisujmy je na kartkach i polecajmy je  przez opiek  Matki Bo-
ej Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi.  

2. Spotkania dla narzeczonych, którzy zamierzaj  zawrze  zwi zek ma ski, ( tzw. preka-
ny) rozpoczn  si  w Klasztorze OO Franciszkanów w Pilicy w  sobot  06 pa dziernika o 
godz. 18.30 Serdecznie zach camy zainteresowanych. 
3. Przypominamy m odzie y, która chce przyst pi  do sakr. bierzmowania w 2019r e z za-
krystii mog  zabiera  deklaracj  kandydata, zapozna  si  z ni  wraz z rodzicami i wype -
nion  dostarczy  do kancelarii parafialnej do 14 X 2018r Deklaracja jest szczególnie skiero-
wana do m odzie y III klas gimnazjum i VIII klas szko y podstawowej z Ogrodzie ca i 
Podzamcza. 
 

Informujemy, e przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z dzia aniem Ko cio a katolickiego i jego struktur opiera si   
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Ko ciele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


