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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien 
gospodarz, który założył winnicę. 

Mt 21, 33 

Miłość ma to do siebie, że potrzebuje wzajem-
ności. Miłość bez wzajemności powoduje ogromny 
smutek i ból. Pozostaje dla nas tajemnicą, na czym 
polega cierpienie Boga spowodowane nieodwzajem-
nianiem przez ludzi Jego miłości. Jednak Bóg nie 
jest bezradny. Nieprzydatna winnica zostanie znisz-
czona. Izajasz nie zostawia wątpliwości, że jej los 
jest zapowiedzią losu wiarołomnych Izraelitów, od 
których Bóg oczekiwał „sprawiedliwości, a oto roz-
lew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy”. 

Obraz winnicy powraca w przypowieści Jezusa 
o aroganckich dzierżawcach. Gospodarz to Bóg, który 
z wielką pieczołowitością zadbał o swą winnicę, to 
jest dom Izraela, po czym powierzył ją dzierżaw-
com. Niestety, ci okazali się wiarołomnymi buntow-
nikami. Zamiast zwrócić Bogu to, co Mu się słusz-
nie należy, zagarnęli winnicę dla siebie. Dzierżaw-
cy, którym Bóg zaufał, okazali się bezwzględnymi 
uzurpatorami Bożej własności. Wysłannicy gospo-
darza to prorocy i wielcy bohaterowie wiary, któ-
rym zamiast posłuchu zgotowano krwawe prześla-

dowania i śmierć. W ten sposób Jezus przedstawił 
wielowiekowe pasmo niewierności i sprzeciwu ludu 
Bożego wybrania, zapowiadając, że osiągnie ono 
apogeum w męczeństwie syna właściciela winnicy. 
Każdy, kto w czasach Jezusa słuchał tej przypowieś-
ci, domyślał się, że chodzi o Niego. Każdy, kto jej 
dzisiaj słucha, rozumie, że obraz winnicy prowadzi 
ku Kalwarii. Na Kalwarii „kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą węgła”. Na Kalwarii ma 
swój początek nowy Izrael, a pomostem do niego 
stali się ci członkowie ludu Pierwszego Przymierza, 
którzy uznali godność Jezusa jako Syna Bożego. Mary-
ja była wśród nich pierwsza, bo w Niej dokonało się 
przejście od nadziei żydowskiej do chrześcijańskiej. 

Dzieje Izraela powinny być nauką i ostrzeżeniem 
dla chrześcijan. Wybranie to nie tylko przywilej, lecz 
również odpowiedzialność. List św. Pawła do Fili-
pian, pełen ciepła i serdeczności, ukazuje wspaniałe 
owoce wierności Bogu. Dzięki niej człowiek osiąga 
pokój, czyli pojednanie z Bogiem i bliźnimi, oraz 
wewnętrzną harmonię. Ponieważ i w nas nie braku-
je skłonności do arogancji i sprzeciwu wobec Boga, 
dzisiejszej refleksji towarzyszy modlitwa psalmisty: 
„Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, i rozjaśnij nad 
nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni”. 

KALENDARIUM 

7 października Wspomnienie NMP Różańcowej; 

9 października Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa. 
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cunek dla domu Bożego 

 Pielgrzymka Koła Różań-
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 50-lecie Koła Łowieckiego 
„Antylopa” 



W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 31 

Szacunek do domu Bożego

statnimi czasu wielu uczestników liturgii, 
tak świeckich jak i duchownych, skarży się 
na trudności związane z utrzymaniem dys-

cypliny wśród dzieci w kościele. Problem polega na 
tym, że większość z nich nie bardzo zdaje sobie 
sprawę z tego, gdzie się znajduje. Dla nich kościół 
nie różni się niczym od innej przestrzeni. 

Rozproszenie uwagi wśród młodego pokolenia 
jest w pewnym stopniu znakiem obecnych czasów. 
Skutecznie przyczyniają się do tego rozbudowane 
systemy multimedialne i rozrywkowe, które ze wszys-
tkich stron bombardują dzieci i młodzież. Zasad-
niczy błąd polega jednak na tym, że dzieci nie są 
wychowane do religijnego zachowania w domu Bo-
żym. Coraz mniej rodziców zaprowadza swoje mało-
letnie pociechy do kościoła. Często okres przygo-
towania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest 
jego pierwszym regularnym kontaktem ze świąty-
nią. Dzieci te nie są oswojone z przestrzenią sacrum. 

Kościół jest domem modlitwy – takiego okre-
ślenia użył sam Chrystus w odniesieniu do świątyni. 
Ktokolwiek wchodzi do tego domu, musi wiedzieć, 
że idzie się modlić i musi się tak zachować, by in-
nym w tej modlitwie nie przeszkadzać. 

Zwiedzając muzułmański meczet zaobserwować 
można wielką troskę o świętość tego miejsca i o 
ciszę. Nawet buty trzeba zostawić u wejścia, by bo-
so stanąć przed Allahem i by nie przeszkadzać tym, 
którzy się modlą. Daleko nam, katolikom, do takie-
go potraktowania kościoła, a przecież jest w nim 
obecny w sposób sakramentalny Chrystus. Taber-

nakulum winno bardziej koncentrować uwagę, niż 
pusta nisza meczetu, ale tam tradycja wieków wy-
pracowała wielki szacunek dla domu modlitwy, 
czego nie udało się osiągnąć w naszej chrześcijań-
skiej kulturze. 

Tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy 
traktują kościół jako dom modlitwy, przychodząc 
do ołtarza wchodzimy jakby w nurt już płynącej do 
Boga rzeki. Ci ludzie są przygotowani do modlitwy 
eucharystycznej i nie ma najmniejszego problemu 
z utrzymaniem ich w skupieniu, a zadanie kapłana 
polega na spotęgowaniu ich modlitwy. 

Szacunek dla domu Bożego – niby drobna rzecz, 
a jednak z punktu widzenia praktycznego bardzo 
istotna. Rzecz jasna, tu nie wystarczy tresura, tu są 
potrzebne: umiłowanie domu modlitwy, odkrycie 
jego wartości, świadomość wypełniającej go obec-
ności Boga, a tego nie da się osiągnąć przez jedno-
razową katechezę. Tu jest potrzebny program bar-
dzo konkretny i długofalowy. Jest potrzebne zaan-
gażowanie rodziców, by swym przykładem i swą 
obecnością pomagali dzieciom odkrywać to, czym 
jest dom Boga i jak się w nim zachować. Czasami 
popełniamy poważne błędy lekceważąc w wycho-
waniu pewne sprawności, które decydują o przygo-
towaniu ludzi do spotkania z wielkimi wartościami, 
a później dziwimy się, że oni wobec tych wartości 
nie umieją się odpowiednio zachować. Chcemy mię-
dzy innymi, by w skupieniu uczestniczyli we Mszy 
świętej, a nie nauczymy ich szacunku wobec sa-
mego miejsca, które jest święte. 

PIELGRZYMKA KOŁA RÓŻAŃCOWEGO NA JASNĄ GÓRĘ 
2 października 2014 r. 

Jak co roku, tak i tym razem, w październiku 
członkowie Koła Różańcowego z naszej parafii u-
dali się w pielgrzymce autokarowej do Pani Jasno-
górskiej, Królowej Różańca Świętego. 

Wczesnym rankiem 50 pielgrzymów wyruszyło 
do Częstochowy, by o godz. 930 uczestniczyć we 
Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. Michał Kocjan. 
Z racji przypadającego w tym dniu wspomnienia 
św. Aniołów Stróżów przypomniał naukę Kościoła 
o aniołach. Po Mszy św. grupa odprawiła drogę krzy-
żową na murach klasztornych. Następnie pątnicy 
odwiedzili powstający nieopodal Jasnej Góry Koś-
ciół Miłosierdzia Bożego, gdzie dzięki uprzejmości 
oo. pallotynów adorowali i ucałowali relikwie Krzy-
ża św. 

O 



50-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „ANTYLOPA” 

roczystą Mszą świętą w sobotę 20 września 
2014 r. w kościele parafialnym w pod wez-
waniem Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-

ny w Chechle rozpoczęły się obchody jubileuszu 
50-lecia istnienia miejscowego Koła Łowieckiego 
„Antylopa”. 

Kapelan myśliwych ks. Mariusz Olejnik w słowie 
skierowanym do myśliwych i ich rodzin oraz przy-
jaciół i sympatyków zgromadzonych z okazji pięk-
nego jubileuszu na wspólnej modlitwie zwracał u-
wagę na miłość do przyrody będącą inspiracją dla 
prawdziwych myśliwych, która nie może jednak być 
oderwana od miłości do Boga, bo wtedy zwróci się 
przeciwko człowiekowi. 

„Dlatego pragnę zwrócić waszą uwagę na nie-
dzielną Mszę św. Udział w niej to nie tylko obowią-
zek chrześcijanina, ale to przede wszystkim świa-
dectwo naszej wiary”. „Wiem – mówił dalej do ze-
branych ks. Mariusz – że wielu myśliwych poświęca 
niedzielny czas na polowanie, na gospodarcze nie-
dziele, w czasie których podejmujecie prace na rzecz 
koła, troszczycie się o łowisko. To piękne i chwaleb-
ne, ale co za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Niech 
nie zabraknie zatem także w trakcie tych niedziel 
niedzielnej Mszy św. To świadectwo naszej miłości 
do Boga. Jezus mówi: Jeśli mnie ktoś miłuje będzie 
zachowywał Moje przykazania. Dopiero na gruncie 
tej miłości do Boga budujcie swoją miłość do dru-
giego człowieka i do przyrody, którą Bóg powierzył 
wam pod opiekę. Zatem przemieniajcie się przez 
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne 
i co doskonałe”. To zadanie dla was i dla tych co po 
was przyjdą by kontynuować piękną Tradycję Koła 
Antylopa Chechło. Obyście podołali temu powołaniu, 
którym was Bóg obdarzył.” 

Proboszcz parafii ks. kanonik Marek Szeląg zło-
żył myśliwym serdeczne życzenia i podziękował za 
przygotowanie pięknej oprawy jubileuszu, a przyby-
łym gościom za obecność w tym szczególnym dla 
Koła Łowieckiego dniu na wspólnej modlitwie. 

Należy wspomnieć również o chórze parafialnym, 
którego śpiew był wspaniałym uzupełnieniem do-
niosłej chwili. 

Po uroczystej Mszy, jubilaci i ich goście uro-
czyście przemaszerowali do pobliskiej remizy OSP, 
gdzie przygotowano biesiadę myśliwską. 

Zebranych powitał Prezes Koła Łowieckiego An-
tylopa Zbigniew Grzegorczyk. Opowiedział on po-
krótce pięćdziesięcioletnią historię Koła Łowieckie-
go Antylopa przepełnioną ciężką pracą kolegów my-
śliwych, którzy w swoich zabiegach dbania o piękno 
przyrody zawsze kierują się etyką i tradycją łowiecką. 
Dzięki dobrej pracy myśliwych Koła Łowieckiego 
„Antylopa”, a także dobrej współpracy myśliwych z 
leśnikami, administracją terenową i młodzieżą szkol-

ną, a także z mieszkańcami okolicznych miejsco-
wości uzyskuje się dobre wyniki w gospodarowaniu 
zasobami zwierzyny dziko żyjącej. 

W uroczystości prowadzonej przez sympatyka 
KŁ „Antylopa” Pawła Kostkę brali udział zaproszeni 
goście, m. in. Pani Poseł Lidia Gądek, Wójt Gminy 
Klucze Kazimierz Ściążko, Burmistrz Ogrodzieńca 
Pan Andrzej Mikulski, Krzysztof Grzesik Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Jaroszowcu, Andrzej Kozakiewicz Łowczy Rejonu 
olkusko-jaworznickiego, przewodniczący ZO PZŁ 
w Katowicach Jerzy Żagiell, przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych kół łowieckich z Olkusza, Sławkowa , 
Jaroszowca, Ogrodzieńca i Rybnika. Nie zabrakło 
również tradycyjnych sygnałów łowieckich w wyko-
naniu Ewy Chętkowskiej i Karola Nawrota – sygna-
listów z Technikum Leśnego w Brynku. 

Koło Łowieckie Antylopa zostało odznaczone Zło-
tym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego 
nadanym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związ-
ku Łowieckiego w Katowicach, co zostało dokonane 
przez dekorację sztandaru i odczytanie uchwały 
o nadaniu medalu przez Przewodniczącego i Łow-
czego Okręgowego Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Katowicach Jerzego Żaglla. 
Następnie Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląs-
kiego zostały odznaczone następujące osoby : Mał-
gorzata Wojdyła członkini Koła Łowieckiego Anty-
lopa, Kazimierz Bienias wicełowczy KŁ Antylopa – 
medale srebrne; Renata Niepsuj dyrektorka Szkoły 
Podstawowej w Rodakach, Kazimierz Ściążko wójt 
Gminy Klucze, Małgorzata Węgrzyn była wójt Gmi-
ny Klucze, Ryszard Tomala myśliwy KŁ Antylopa – 
medale brązowe. Złotym Medalem Zasługi Ligi Ob-
rony Kraju została odznaczona Małgorzata Wojdyła 
członkini KŁ Antylopa. 

Następnie osoby mające swój udział we wspie-
raniu działań KŁ Antylopa zostały poproszone o wbi-
cie do drzewca sztandaru symbolicznych gwoździ. 

Zaproszeni goście życzyli jubilatom kolejnych 
pięćdziesięciu lat w tak wielkim zaangażowaniu  
w działania mające na celu zagospodarowanie ło-
wiecko dzierżawionego przez Koło obwodu łowiec-
kigo o powierzchni 7076 ha. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Rodakach, którzy w strojach kra-
kowskich zatańczyli poloneza i krakowiaka, a uczen-
nica Maria Pałka odczytała fragmenty Pana Tade-
usza Adama Mickiewicza. 

Prezes Koła Łowieckiego Antylopa podziękował 
przybyłym za obecność i miłe słowa skierowane do 
kolegów myśliwych z okazji ich święta, podziękował 
serdecznie obecnym założycielom Koła Łowieckie-
go bez których zaangażowania nie byłoby tej uro-
czystości i dorobku ku wspólnemu dobru myśli-
wych i mieszkańców. 

Darz Bór! 

U 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Październik, jak zapewne pamiętamy, jest miesią-
cem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwa-
łego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzi-
nach. Nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane 
codziennie po wieczornej Mszy św. Serdecznie za-
praszamy. 

2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczor-
nej Mszy św. Zapraszamy. 
3. Dzisiaj we wszystkich parafiach naszej diecezji 
zbieramy ofiary do puszek na dzieła prowadzone 
przez naszą Caritas. 
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 6 – 12 października 2014 r. 

6 października – poniedziałek 

700 1) + Ks. Bogusław Bodziony i jego tata – od rodziny Jabłońskich ze Smardzowic. 

 2) + Stanisław Bodziony i Ks. Bogusław Bodziony – od rodziny Kachniarz z Gołkowic. 

1700 + Zdzisław Firek (w 4. r. śmierci); Helena, Henryk Firek; Zofia, Józefa, Anna Paciej. 

7 października – wtorek 

700 1) + Stanisław Bodziony – od Jadwigi Plechawskiej z rodziną. 

 2) + Stanisława Bednarz – od córki Jadwigi z mężem. 

1700 + Wanda Jagła – od rodziny Długosz i Maciążek. 

8 października – środa 

700 1) + Stanisław Bodziony – od ks. Michał Musialskiego i Janiny Musialskiej. 

 2) + Maria Danuta Molenda – od sąsiadów Zielińskich i Pietras. 

1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

9 października – czwartek 

700 1) + Stanisław Bodziony – od Cecylii Kolanko. 

 2) + Zdzisław Musialski – od Bożeny, Stanisława Bednarz z rodziną, Teresy i Tadeusza 

Szlachty z rodziną. 

1700 + Lucyna, Piotr, Stanisław Czerw. 

10 października – piątek 

700 1) + Zdzisław Musialski – od Janiny Staśko oraz Barbary i Zbigniewa Cieślików. 

 2) + Zofia Miśkiewicz – od rodziny Copów. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

11 października – sobota 

700 1) + Zdzisław Musialski – od pracowników i emerytów Poczty z Ogrodzieńca. 

 2) + Janusz Wojtaszek – od żony Jolanty z dziećmi. 

1700 + Grzegorz Biedak – w 5. r. śmierci – od rodziców. 

12 października – niedziela 

700 + Stefan, Agnieszka Stanek; Sabina, Mieczysław Molenda. 

900 + Jadwiga i Zenon Wołoszyn; Helena i Jan Ptak. 

1030 + Aniela Pilarczyk. 

1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla pp. Marianny i Edwarda Korczyńskich w 50. r. 

ślubu. 

1700 + Dyzman Niepiekło – od wnuczki z rodziną. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty ochrzczonych przyjęto: 

Jakub Jerzy Pieszczyk 
Jędrzej Michał Łyjak 

 

 

 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Piotr Kaczkowski – Marlena Piątek 
Damian Brodziński – Łucja Pawlak 

 


