
 

  

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka: 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Czło-
wieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie 
się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest 
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam 
wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.  

i naszej postawy w obliczu ostatecznego spotkania 
z Bogiem, które rozstrzygnie o naszej wieczności. 
A kiedy to będzie? To już nie takie ważne, bo zaw-
sze trzeba być gotowym, czyli zawsze trzeba żyć 
według Ewangelii. 

Niewątpliwie, dla każdego z nas termin ten 
w praktyce będzie się pokrywał z chwilą naszej 
śmierci. Bóg nie chce, abyśmy ten moment znali 
wcześniej. Tajemnica ta należy w pewnym sensie 
do istoty człowieczeństwa, do tego stopnia, że Syn 
Boży, który stał się Człowiekiem, także nie ma mo-
cy objawić tego ludziom. 

Ale Bóg wyposażył człowieka w oczy, zdrowy roz-
sądek, rozum i logikę. Jest to wystarczająco dużo, 

Koniec świata zawsze fascynował człowieka. Nie-
wątpliwie przyczyniły się do tego barwne, przema-
wiające do wyobraźni i mrożące krew w żyłach opi-
sy ewangeliczne. Na ich podstawie powstała cała 
literatura, a zwłaszcza ikonografia apokaliptyczna. 
Regularnie pojawiały się także różne przepowied-
nie i pseudoproroctwa, zapowiadające rychły ko-
niec. Wiele sekt wytrwale próbuje „utrafić” wreszcie 
na właściwą datę, ale jakoś nigdy im się dotąd nie 
udało. 

Tymczasem celem Chrystusa wcale nie było zaba-
wianie ani straszenie ludzi, ani tym bardziej okre-
ślanie terminu apokalipsy. Chciał On przekazać 
ważne prawdy dotyczące naszego zbawienia 
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  Przesądy albo wolność Przesądy albo wolność   

Niestety, pobożność ludowa potrafi też bardzo łatwo 
przenieść symboliczne znaczenie liczb na życie przesą-
dami. Przesądny chrześcijanin uważa, że jakaś liczba 
przynosi mu szczęście (np. siódemka lub trójka), a jak 
ognia wystrzega się liczby 666. Jeśli więc przypadkowo 
otrzyma bilet lub banknot, który w swoim numerze bę-
dzie miał 666, to będzie zaniepokojony. I jest w tej wie-
rze w liczby konsekwentny: chce mieć trzy siódemki lub 
trzy trójki w numerze telefonu albo na tablicy rejestracyj-
nej, ale zrobi wszystko, aby nie mieć tam trzech szóstek, 
bo boi się, że to może sprowadzić diabła w jego życie. 
Jest to oczywisty przykład myślenia magicznego. 

Modlitwa magiczna 

Spotykamy się też czasem z przesądnym odmawianiem 
modlitw. Ktoś np. wierzy, że aby modlitwa „zadziałała”, to 
trzeba ją odmawiać 33 razy (a pewnie najlepiej 333). A 
gdy przypadkowo przerwiesz taką modlitwę – przestaje 
się liczyć. Absurdalna koncepcja, a jednak często chrze-
ścijanie wierzą w takie bzdury i mnożą łańcuszki mo-
dlitw. Jest to sposób złego ducha na zniewolenie czło-
wieka pobożnego: jeśli nie można go zniewolić złem, to 
trzeba spróbować pozorami dobra. Cel jest 
zawsze jeden: pozbawić człowieka wolności, 
którą daje mu Jezus. 

Uwaga: piątek trzynastego! 

W podobny sposób zrodziła się „pechowa trzy-
nastka”, albo „piątek, trzynastego”. Trzynastka 
była liczbą burzącą porządek tworzony przez 
liczbę 12 (3 razy 4), stała się więc symbolem 
zniszczenia, zamętu i nieszczęścia. Ale wiele 
osób wcieliło ten symbol w przesąd i... boi się 
trzynastki. W USA powstają wysokie budynki 
bez trzynastego piętra, a w samolotach i ki-
nach nie ma trzynastego rzędu ani trzynastego 
miejsca w rzędzie. Wymiar symboliczny zwy-
kłej liczby stał się przesądem, który determinu-
je myślenie i zachowanie tysięcy ludzi. Zwłasz-

cza jeśli do liczby 13 dodamy dzień męki Chrystusa, czy-
li piątek – powstaje wtedy złowieszczy „piątek trzynaste-
go”. Dzień, w którym przesądni wolą nie wychodzić z 
domu, a już na pewno nie podejmą nic ważnego. Oczy-
wiście, taka postawa nie ma nic wspólnego z chrześci-
jaństwem. Co więcej, jest zaprzeczeniem Dobrej Nowi-
ny, która prowadzi nas do wolności, a nie do życia w 
lęku. 

Ryż, monety i ślubne suknie 

Widzimy zatem, w jaki sposób zły duch potrafi kusić ludzi 
pobożnych. Jego cel jest jeden: przekonać człowieka, że 
nie jest wolny, że musi się ciągle jakoś zabezpieczać, co 
w konsekwencji oznacza, że Chrystus nie wyzwolił nas 
do końca.  
Szatan „podchodzi” nas szczególnie w ważnych wyda-
rzeniach naszego życia: narodziny, istotne decyzje, ślub, 
śmierć... W tych przełomowych momentach człowiek ma 
skłonność, aby myśleć o sensie swojego życia, a zatem 
wybiegać myślą do Boga, który jest Panem wszystkiego. 
Nie dziwi więc, że większość przesądów dotyczy właśnie 
tych ważnych momentów, bo wówczas szatan szczegól-

aby wyciągnąć pewne wnioski, dotyczące ludzkiego ży-
cia, śmierci i zbawienia. A tam gdzie rozum nie jest 
w stanie przeniknąć tajemnicy ludzkiego bytu, tam wkra-
cza objawienie. Bóg sam odsłania przed człowiekiem to, 
co zakryte. Ale odsłania częściowo, dokładnie tyle, ile 
jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
w ziemskim życiu. 

Bacznie obserwując stworzenie, badając prawa natury, 
prawa rozwoju społeczeństw, historię ludów i narodów, 
zgłębiając tajniki psychologii, socjologii, etyki i wielu in-
nych dziedzin, człowiek może się nauczyć aż nadto wie-
le, aby na tej ziemi żyć sensownie i szczęśliwie. Problem 
w tym, że nie chcemy się uczyć ani wyciągać wniosków 
z historii ludzkich błędów, lecz wciąż na nowo popełnia-
my te same głupstwa. A jeśli nawet wyciągniemy prawi-
dłowe wnioski, to i tak rzadko kiedy stosujemy je w życiu. 

Stąd tyle wojen, przemocy, rozwodów, samobójstw 
i wykolejeń ludzkich losów. A przecież wielu nieszczęść 
można by uniknąć, gdyby stosować się do zasad, które 
wypracowali nasi przodkowie, często za bardzo wysoką 
cenę. Tego chce nas nauczyć Chrystus: abyśmy zmą-
drzeli i chcieli sami odkrywać prawdę i dobro. 

Ale odkryć je, to jeszcze mało: trzeba jeszcze chcieć sto-

sować to, co już wiemy. Bo wiemy i tak co najmniej pięć-
dziesiąt razy więcej, niż jesteśmy gotowi wykorzystać. 
Problem nie leży w braku wiedzy, lecz w braku chęci. 
Warto byłoby stosować taką zasadę: zanim zacznę po-
znawać teoretycznie kolejne prawa i mądrości, spróbuję 
wykorzystać i wprowadzić w życie to, co już wiem. Do-
piero mądrość praktycznie przyswojona i zrealizowana, 
jest prawdziwą mądrością, mądrość przeczytana to tak, 
jak sam przepis na placek: nikogo nie nakarmi. 

Dlatego nie dociekajmy, kiedy nastanie koniec świata, 
jak się on dokona i czy go dożyjemy. Raczej zastanów-
my się, czy dziś wykorzystaliśmy wszystkie wskazówki, 
którymi na ogół kierujemy się w życiu, czy zdarzyło się 
nam z własnej głupoty czy zaniedbania popełnić jakiś 
błąd. I przede wszystkim: co zrobić, aby nie powtórzyć 
tego błędu jutro. 

 

 

Ks. Mariusz Pohl 
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PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY (7)PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY (7)  
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Rok 2016 będzie bardzo 
bogaty w wydarzenia o 
charakterze religijnym. 
Będzie to bowiem w na-
szym kraju Rok Chrztu na 
pamiątkę 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. Zgodnie z 
wolą papieża Franciszka 
obchodzić też będziemy 
Jubileuszowy Rok Miło-
sierdzia. A Polska i świat 
przeżyją Światowe Dni 
Młodzieży. Rozpocznie się 
też Sztafeta Modlitwy o 
Powołania. I o tym wszyst-
kim mówili dziekani i dusz-

pasterze młodzieży w czasie spotkania w Sosnowcu 31 
października.  
Najwięcej czasu w czasie sosnowieckiego spotkania 
poświęcono oczywiście Światowym Dniom Młodzieży. - 
To musi być poruszenie całej diecezji, księży, młodzieży 
i przedstawicieli samorządowców - podkreślił bp Grze-
gorz Kaszak. Przed Światowymi Dniami Młodzieży odby-
wać się będzie Tydzień w Diecezji. Uczestniczyć w nim 
będzie ponad 5 tys. pielgrzymów praktycznie z całego 
świata. - Już zgłosiło się 4680 osób i ta liczba stale ro-
śnie - zdradza ks. Szymon Wojciechowski. Goście, ra-
zem z mieszkańcami diecezji staną się jedną wielką, 
światową rodziną. - Chcemy, by większość przybyłych 
mieszkała w domach naszych rodzin - mówi ks. Jarosław 
Kwiecień. - Gościnność jest przecież bardzo chrześcijań-
ską cechą - dodaje. W ramach tego tygodnia będzie 
dzień tzw. dekanalny. Np. wójt Klucz chciałby, by tego 
dnia goście i mieszkańcy gminy i okolic odwiedzili jedyną 
w Europie pustynię. Być może uda się zorganizować 
pokaz sprzętu wojskowego i skoków spadochronowych. 
Będzie też pielgrzymka piesza do Częstochowy, spotka-
nie na Placu Papieskim w Sosnowcu czy wyjazd do 
Oświęcimia. - We wszystkich wydarzeniach mogą 
uczestniczyć także diecezjanie. Wyjątkiem jest zwiedza-
nie obozu w Oświęcimiu ze względu na ograniczoną 

przepustowość muzeum - mówi ks. Wojciechowski.  
Na razie trwa akcja modlitwy za to wydarzenie i jego pro-
mocja. Od grudnia we wszystkich parafiach przynajmniej 
raz w miesiącu będą spotkania, konferencje i modlitwy 
za ŚDM. W wielu wspólnotach dzieje się to już dawno.  
Z ważnych informacji przed Tygodniem w Diecezji: 
- Grupy obcokrajowców obowiązkowo muszą się zgłosić 
i zarejestrować najpierw w Krakowie, a później w diece-
zjalnym biurze. Dzięki temu na przełomie marca i kwiet-
nia 2016 roku parafie będą już wiedziały, kto, z jakiego 
kraju i w jakiej ilości do nas przyjedzie.  
- Tydzień w Diecezji będzie zabezpieczony medycznie 
przez Szpital im św. Barbary. Prócz tego organizatorzy 
szukają w każdej gminie zaprzyjaźnionych lekarzy i 
ośrodki zdrowia, które będą „pod telefonem”.  
- Do końca lutego rodziny, które chcą przyjąć obcokra-
jowców muszą to zgłosić w swojej parafii. W liście rozda-
wanym w czasie wizyty duszpasterskiej (kolędy) będzie 
specjalny formularz. 
- W każdej parafii jest już lider wspomagany przez kilku 
wolontariuszy, który będą pomagać w przeprowadzeniu 
Tygodnia w Diecezji. 14 listopada w Olkuszu odbędzie 
się dla nich spotkanie i szkolenie. Tydzień wcześniej 
podobne spotkanie odbyło się w Sosnowcu. 
- Dla naszej młodzieży przygotowywany jest Kampus w 
Jerzmanowicach. Stąd, po wykupieniu obowiązkowego, 
krakowskiego pakietu pielgrzyma młodzież będzie dojeż-
dżać na spotkania z papieżem Franciszkiem. Odpowie-
dzialny za Kampus ks. Sławomir Woźniak z zespołem 
wolontariuszy zorganizuje prócz tego koncerty, spotka-
nia i modlitwy. Ta część wydarzenia będzie dla naszej 
młodzieży bezpłatna. 
Pracy jest więc sporo. O wszystkim na bieżąco można 
przeczytać na stronie internetowej www.smds.pl i profilu 
facebookowym.  
 
 

kjk  
(smds@smds.pl) 

nie się stara, aby zająć nas czymś innym niż Bóg. Zły 
usilnie przekonuje, że powodzenie małżeństwa zależy 
nie od małżonków i ich życia w Bogu, ale np. od tego, 
czy pan młody zobaczył pannę młodą w sukni ślubnej 
przed ceremonią zaślubin, czy też nie. Zapewniam więc, 
że narzeczeni więcej skorzystają na tym, gdy suknię 
ślubną wybierać będą razem, niż gdy panna młoda bę-
dzie ukrywać przed przyszłym mężem szczegóły swej 
garderoby, w obawie, że ujawnienie ich ściągnie na obo-
je nieszczęście. 

Zamiast walki z wiatrakami  

Jak zatem zachowywać się wobec przesądów? Jasne 
jest, że nie możemy ich popierać. Ale czy warto z nimi 
walczyć? Wydaje się, że walka z przesądami jest bez 
sensu, ponieważ są one zbyt mocno powiązane z sym-
bolicznym wymiarem naszego życia. Jednak co robić, 
gdy zobaczymy, że ktoś puka w niemalowane drewno, 
cofa się, gdy czarny kot przebiegnie mu drogę, nie wita 
się przez próg, szybko cofa rękę, by nie podać jej „na 

krzyż” podczas przekazywania znaku pokoju, albo od-
mawia jakąś modlitwę w magiczny sposób? Jako ludzie 
bardziej świadomie żyjący wiarą, otrzymujemy w takiej 
sytuacji ważny sygnał, że nasz znajomy zbanalizował 
Dobrą Nowinę, a jego wiara przypomina folklor. A zatem, 
przy innej okazji warto podjąć z nim rozmowę o Jezusie, 
o wierze, wolności i zbawieniu. I nie trzeba od razu na-
wiązywać do przesądnego zachowania tej osoby. Jeśli 
ktoś odnowi relację z żywym Jezusem, sam odstawi na 
bok wszelkie przesądy. Zamiast więc walczyć ze skutka-
mi słabnącej lub źle rozumianej wiary – uderzajmy w 
źródło problemu i zmierzajmy do tego, aby chrześcijanin 
żył świadomy faktu, że on sam i całe jego życie jest w 
ręku Boga! 

 

Remigiusz Recław SJ  



 

Ogłoszenia duszpasterskieOgłoszenia duszpasterskie  

1. Dzisiaj III Niedzielę miesiąca, składka  przezna-
czona jest na remonty w naszym Kościele. Bóg 
zapłać za złożone ofiary. Natomiast składka którą 
złożymy na tacę w przyszłą niedzielę 22 XI,  bę-
dzie przeznaczona na fundusz ŚDM i przekazana 
do Krakowa. 

2. Serdecznie dziękujemy Żywemu Różańcowi na-
szej parafii, za przekazaną ofiarę na nowe krzesła 
do naszego kościoła, w wysokości 3 tysięcy zło-
tych. 

3. We wtorek 17 XI 2015r zapraszamy na  kolejne 
spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II 
na wikariacie, po Mszy św. wieczornej.  

4. Za dwa tygodnie 29 XI odbędzie się w naszej pa-
rafii koncert. W czasie Mszy św. będzie kilka 
utworów i po Mszach Św. będzie koncert " Fletnia 
Pana"  z możliwością nabycia płyt. Szczegóły 
dostępne na plakacie. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.11.2015r. - 22.11.2015r. 

16  listopad - Poniedziałek        
7.00 + Robert Ptak - od Teresy i Jana Kuter  
 z rodzinami 
17.00 + Adrian Bałamut - od matki chrzestnej Iwony 
 Walnik   
 

17  listopad  - Wtorek          
Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy            

7.00 + Robert Ptak - od sąsiadów Paliga  
17.00 + Kazimierz Kosiński - od wnuczek Asi i Anity  
 

18  listopad  - Środa       
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy            

7.00 + Aleksander Błaszkiewicz 1 r. śm.  - od żony 
 z  rodziną 
17.00 Msza św.  za + Marianna  i Michał Biedak 
 z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej  
 Pomocy 
 

19  listopad  -  Czwartek                 
Bł. Salomei, zakonnicy            

7.00 + Janina Jagła - od pracowników MOPSu 
7.00 + Aleksander Wnuk - od siostry Krystyny 
 z mężem 
17.00 + Kazimierz Kosiński - od wnuka Łukasza 
 z rodziną   
 

20  listopad  -  Piątek           
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.  

Patrona Diecezji Sosnowieckiej                              
7.00 + Janina Jagła - od pracowników urzędu MiG 
 w Ogrodzieńcu 
7.00 + Aleksander Wnuk - od siostry Jadwigi  
 z rodziną 
17.00    Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
  

21  listopad  -  Sobota       
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny     

7.00 + Zenobia Makała 10 r. śm.  
7.00 + Janina Jagła  – od Janiny Podsiadło z rodziną  
17.00 + Stanisław Gajdziński   

 

22  listopad - Niedziela  
Uroczystość Jezusa Chrystusa  

Króla Wszechświata 
7.00 + Marianna Szczodra      
9.00 + Józefa, Eugeniusz, Bogdan i Zbigniew 
 Olesiowie       
10.30 + Henryk i Stefan Rogoń; + Jan Boruc 
12.00 * Sakr. Chrztu Św.  
17.00 + Mieczysław Flak; + Józef Słowikowski   

Msze Święte w Parafii Msze Święte w Parafii   
Przemienienia Pańskiego Przemienienia Pańskiego   

w Ogrodzieńcuw Ogrodzieńcu  
 
 

Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;  

Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;  

w tygodniu: 7.00 i 18.00; zimą godz. 17.00 

 
Godziny urzędowania Kancelarii Godziny urzędowania Kancelarii   

Parafialnej:Parafialnej:  
  
 

ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45
(czas letni) 

od godz. 16.00 - 16.45(czas zimowy) 

 tel. dyżurny: 699 189 130 

W minionym tygodniuW minionym tygodniu  
 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

 

Śp. Anna Pietras 

Śp. Jerzy Marczyk 

Śp. Stanisław Sadowski 
 

 

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista  niechaj im świeci, na wie-
ki wieków. Amen. Niech odpoczywają w poko-

ju wiecznym. Amen." 


