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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Ce-
zara, a Bogu to, co należy do Boga. 

Mt 22, 21 

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli najpierw pyta 
mnie i ciebie: z jakim nastawieniem słuchasz Jezu-
sa? Jak faryzeusze? Czy jak zwolennicy Heroda? Ist-
nieje ryzyko, że nauczanie Pana będziemy interpre-
tować po swojemu. 

Jak mogę rozpoznać, co Bogu, a co „cezarowi”? 
Po wizerunku i podpisie. Na denarze widniał wize-
runek Cezara i jego podpis: „Tyberiusz Cezar, syn 
boskiego Augusta, najwyższy kapłan”. Słowo Boże 
stawia pytanie: jakie jest nasze odniesienie do tego, 
co „cesarskie”, co jest władzą świecką? Mówi o tym 
jasno Pismo Święte: Rz 13, 1-6; 1 P 2 11-17. 

Zrób dobrze to, co do ciebie należy. Bądź uczci-
wy w pracy, respektuj prawo, przestrzegaj przepisów. 

Chrześcijanin jest człowiekiem, który w sumieniu 
ma poddać się władzy. Jedynym wyjątkiem w kolizji 
interesów, co cesarskie, a co boskie, jest to, że pra-
wo Pana Boga jest pierwsze, nad prawem ludzkim. 

Czy ja mam w sobie coś z boskiego wizerunku 
i Jego napis? Jestem na Jego obraz i podobieństwo. 
Podpis złożyłem w sakramencie zanurzenia w his-

torię i misję Pana Jezusa, kiedy rodzice podawali 
mnie do chrztu. Sam ten fakt potwierdziłem w sa-
kramencie konfirmacji przy bierzmowaniu. 

Czy oddałem Bogu, co należy do Boga? Wszys-
tko mam od Niego. Nie po to mi dał, aby zabierać. 
Co więc mam oddać? Dziękczynienie i chwałę.  

Z dziękczynieniem odmawiać codziennie: „Ojcze 
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako  
w niebie, tak i na ziemi”. Powtarzać słowa psalmu: 
„Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na 
dzień głoście Jego zbawienie!”. 

Oddać Bogu dziękczynienie i chwałę za własną 
historię życia, za wszystkie wydarzenia dobre i te 
bolesne. Często zapominamy, że nic się nie dzieje 
bez woli Bożej. Historia świata i nasza jest w ręku 
Boga. Ukazuje to pierwsze czytanie o Cyrusie, wład-
cy Persji, który nie znał Pana, a wypełnił Jego wolę. 

Trudno czasem dziękować za bolesną historię 
wydarzeń, dlatego liturgia robi to z nami słowami 
drugiego czytania: „Zawsze dziękujemy Bogu za was 
wszystkich, wspominając o was nieustannie w na-
szych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem 
naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na 
wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie”.

KALENDARIUM 

20 października Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera; 

21 października Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa; 

22 października Wspomnienie św. Jana Pawła II; 
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W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII 
Część 33 

Usłyszeć przemawiającego Boga

zęsto można spotkać się z dość słabymi pod-
stawami wiary u osób świeckich. Można za-
dawać sobie pytanie, jak to możliwe, by cho-

dząc do kościoła i słuchając co tydzień czytanych 
fragmentów Pisma Świętego nie wiedzieć, ani ilu 
jest Ewangelistów, ani kto to jest św. Paweł, ani kto 
to jest w końcu ten Duch Święty. Faktycznie jest to 
zjawisko zaskakujące, świadczące o braku podstaw 
światopoglądu chrześcijańskiego, tzn. ukształtowa-
nej i jasno ułożonej koncepcji naszej wiary. Tu nie 
chodzi jednak o samą tylko wiedzę, lecz o wyni-
kające z jej braku konsekwencje. Nie można żyć po 
chrześcijańsku, jeśli się nie zna podstawowych prawd 
wiary. Tym bardziej nie da się w taki sposób bronić 
własnego światopoglądu wobec nawet najgłupszych 
i najsłabszych zarzutów. Wiele osób unika rozmów 
na tematy wiary niekoniecznie dlatego, że są one 
niewygodne czy kontrowersyjne, ale po prostu nie 
czują, by mieli w tej dziedzinie cokolwiek do po-
wiedzenia. 

W czym tkwi przyczyna? To jest tak, jak na obo-
wiązkowych zebraniach wielu organizacji, na któ-
rych jedni mówią, bo muszą, a inni słuchają, bo też 
muszą. Skutek jest taki, że słuchają tak, by nic nie 
usłyszeć. Gdy poprosi się kogoś o zreferowanie, co 
zostało powiedziane, to na poczekaniu skombinują 
kilka ogólników, by się nie skompromitować. Gdy-
byś zapytał ludzi, o czym było niedzielne kazanie, 
to w osiemdziesięciu procentach odpowiedzą: o Pa-
nu Jezusie lub o Matce Bożej. Czasami można od-
nieść wrażenie, że współczesny człowiek w ogóle 
nie chce słuchać nikogo. Chodzi mądry i chętnie by 
sam wygłaszał swoje własne nauki, byle nie musiał 
słuchać, a jeśli musi, to robi wszystko, by nic nie 
zapamiętać. 

Pismo Święte winno być w należyty sposób od-
czytywane. Samo czytanie ma ułatwiać wiernym 
odbiór i zrozumienie sensu danego fragmentu. Stąd 
też jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, oczeku-
jące od lektora właściwego przygotowania i warsz-
tatu poprawnej emisji głosu, ale także osobistego 
spotkania ze Słowem Bożym, by nie było ono odczy-
tywane, jako coś zupełnie nieznanego i obcego. 

Kościół wschodni poprzedza czytanie lub śpie-
wanie Ewangelii uroczystym wniesieniem ewangel-
iarza, by przygotować wiernych na odbiór słowa 
Bożego. To jest niezwykle wzniosły moment świę-
tej Uczty Ofiarnej. Uczestnicy wiedzą, że to jest 
Boże słowo. 

Samo jednak nawet najlepiej przygotowane od-
czytanie niewiele da, jeśli słuchacze, nie szukając 

bogactwa tego słowa, nie oczekują na nie. A to w 
naszych kościołach zdarza się stosunkowo często. 
Znaleźć ludzi otwartych na przyjęcie słowa Bożego, 
gotowych na kształtowanie życia według niego – to 
rzecz trudna. Co zrobić, by ludzie zareagowali na 
kazanie, by przyszli z pytaniami dotyczącymi reali-
zacji usłyszanego słowa, by rozbudzić ich zainte-
resowanie do pogłębienia wiadomości religijnych? 

Trzeba, aby wśród wszystkich ksiąg tego świata 
na nowo odkryli księgę Ewangelii. Trzeba, aby wśród 
wszystkich przemówień, jakimi dzisiejszy świat za-
sypuje człowieka, zobaczyli piękno i dostrzegli bo-
gactwo słowa Bożego. I trzeba, odkryli wartość mi-
nut spędzonych na słuchaniu Pisma Świętego. Ale 
to wszystko sprowadza się do pogłębienia i ożywie-
nia wiary. To ona bowiem ustawia serce na odbiór 
słowa Bożego. To ona umie odróżnić słowa życia 
od słów śmierci, słowa prawdy od kłamstwa, słowa 
Boga od słów człowieka. Atmosfera w kościele  
w czasie czytania słów Ewangelii mówi już o wierze 
uczestników. Im głębsza ich wiara, tym większe za-
słuchanie. Ci, którzy przychodzą do ołtarza, by słu-
chać Gospodarza, wysoko cenią sobie czas liturgii 
słowa. Często jest to dla nich czas otrzymania od-
powiedzi na nurtujące ich pytania, czas doskona-
lenia ich wiedzy religijnej, czas dozwolonego spoży-
wania owoców z drzewa poznania dobra i zła. 

Kto raz usłyszał słowo Boga i przyjął je do swego 
serca, będzie odtąd słuchał coraz uważniej, trosz-
cząc się, aby ziarno zasiane w jego sercu wzrosło 
i wydało owoc. 

 
 

C 



Zawody ministrantów w tenisie stołowym 
Turniej o Puchar Biskupa

 sobotę, 18 października, w Olkuszu ro-
zegrany został XVIII Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Biskupa Sosnowieckie-

go i Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. W zawo-
dach uczestniczyło 81 ministrantów i 8 księży, re-
prezentujących 16 dekanatów naszej diecezji. Zawo-
dy rozgrywane były w czterech kategoriach wieko-
wych. 

W rozgrywkach wzięła udział silna reprezentacja 
z dekanatu pilickiego, która odniosła kilka znaczą-
cych sukcesów. Między innymi reprezentant naszej 
parafii, Dominik Pietruszka, zdobył srebrny medal 
w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy V-VI. 
W konkursie drużyn nasz dekanat wywalczył zasz-
czytne trzecie miejsce. 

Od lat ministranci z dekanatu pilickiego zazna-
czają swoją obecność na zawodach licznymi sukce-
sami, dzięki którym utrzymują się w ścisłej czołów-
ce ligi tenisa stołowego ministrantów. 

Turniej został rozegrany przy wsparciu Księdza 
Biskupa Grzegorza Kasza-
ka, Ordynariusz Sosnowiec-
kiego, a honorowy patro-
nat nad imprezą objął Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ol-
kusz. 

Zorganizowane zawody 
w tenisie stołowym wpi-
sują się w szeroki pro-
gram wychowawczy mło-
dzieży w środowisku wspól-

noty Kościoła. Poprzez krzewienie ducha braterskiej 
rywalizacji, wzajemnego szacunku i walki fair play 
sport odpowiednio pokierowany i zaproponowany 
oferuje możliwości edukacyjne, pobudzając zaanga-
żowanie i poświęcenie, tak bardzo ważne w zdoby-
waniu autentycznej wolności, którą jest opanowa-
nie samego siebie i darowanie się w miłości. Może 
doprowadzić nawet do formy oddania ewangelicz-
nego, głęboko ascetycznego, aż do zdobycia dojrza-
łości i bogactwa duchowego osoby, zdolnych do  
przezwyciężenia fałszywych motywacji, elementu 
ekonomicznego, bojowego nastawienia w grze. Nie 
można zapomnieć, że rywalizacja sportowa to mie-
szanka żądzy pozytywnych i negatywnych, tak, jak 
to się ma z życiem ludzkim. Perspektywa chrześ-
cijańska dowartościowuje te rzeczywistości bez zby-
tecznego ganienia, ale i bez fałszywej egzaltacji. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w tego-
rocznej edycji turnieju! 
 

 

W 

Dominik Pietruszka – na dru-
gim stopniu podium – podczas 

dekoracji zwycięzców. 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeń-
stwach różańcowych codziennie po wieczornej  
Mszy św.  
2. Rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. 
W naszych modlitwach w sposób szczególny pamię-
tajmy o misjonarzach duchownych i świeckich,  
którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, 
udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać 
świadectwo o miłości Chrystusa do każdego czło-
wieka. 
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczor-

nej Mszy św. Zapraszamy. 
4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny, to szczególna okazja do jeszcze 
większej pamięci o tych z naszych rodzin, którzy 
poprzedzili nas w pielgrzymce do Domu Ojca. Upo-
rządkujmy groby na cmentarzu, więcej czasu prze-
znaczmy na modlitwę. Można już składać wypo-
minki, tak jak w ubiegłym roku przyjmujemy na 
wypominki roczne, półrocze, oktawalne i jednora-
zowe. 
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20 – 26 października 2014 r. 

20 października – poniedziałek 

700 1) + Henryk Grajdek – od mamy. 

 2) + Kazimierz Wójcik – od żony Janiny. 

1700 + Stanisław Bodziony – od Stanisława Uliniarza i Elżbiety Skwarek z rodziną. 

21 października – wtorek 

700 1) + Kazimierz Wójcik – od syna Waldemara z żoną. 

 2) + Marek Walczyk – od rodziny Sołtysików. 

1700 + Halina Pilarczyk – od Grażyny Gołuchowskiej z rodziną. 

22 października – środa 

700 1) + Kazimierz Wójcik – od siostry Józefy. 

 2) + Mieczysława Lipka – od córki Bogusławy Boryś. 

1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

23 października – czwartek 

700 1) + Mieczysława Lipka – od rodziny Kajdańskich. 

 2) + Anna Musialska – od Alicji Żak z rodziną. 

1700 + Halina Pilarczyk – od Kazimierza i Grażyny Pilarczyk z rodziną. 

24 października – piątek 

700 1) + Alfred Osys – od rodziny Mirocha. 

 2) + Halina Rogowicz – od Danuty Blicharskiej z rodziną. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

25 października – sobota 

700 1) + Halina Rogowicz – od córki Teresy z rodziną. 

 2) + Jerzy Ptak – od Aleksandry z Renatą. 

1700 + Janina Wnuk – od wnuczki Małgorzaty z mężem. 

26 października – niedziela 

700 + Leokadia Ćmak – od Józefy Wacowskiej. 

900 + Władysława, Józef Biedak. 

1030 + Bronisław Wieczorek – w 13. r. śmierci. 

1200 O Boże błogosławieństwo dla Małgosi. 

1700 + Czesław, Aniela Trawińska; Michalina, Feliks Trawińscy – od rodziny. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Do wspólnoty Kościoła przyjęto: 

Wiktoria Julia Lech 
Blanka Anita Kowalska 

 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Olga Piątek, żyła lat 79, zm. 12.10.2014 
Anna Musialska, żyła lat 82, zm. 13.10.2014 


