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KALENDARIUM
9 marca

Wspomnienie dowolne św. Franciszki
Rzymianki;

15 marca

IV niedziela Wielkiego Postu;
Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
W świątyni [Jezus] napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących
za stołami bankierów.
J 2, 14
Jezus przyszedł po to, aby oczyścić świątynię,
czyli miejsce oddawania czci Bogu. Nie chodzi tu
tylko o miejsce fizyczne, o mury, do których Żydzi
byli bardziej przywiązani, niż do samego Boga. Jezusowi chodziło o żywą świątynię, o świętą – bo wybraną przez Boga – społeczność Izraela. To ona przede
wszystkim domagała się oczyszczenia.
Jezus przyszedł postawić właściwe akcenty: przesunąć je z materii i symbolu, na treść i rzeczywistość symbolizowaną, czyli na Boga i Jego Słowo.
Właśnie taka była konkluzja rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni. Gdy ta powiedziała Jezusowi o sporze Żydów z Samarytanami na temat fizycznego miejsca kultu, Jezus odpowiedział: „Nadchodzi
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie
nie będziecie czcili Ojca. (...) Bóg jest duchem;
potrzeba więc by Jego czciciele oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie”.
Czyn Jezusa był więc nie tylko przejawem troski
o godność i szacunek dla miejsca świętego, ale i dla

żywej świątyni, czyli Ludu Przymierza. Ten lud, jego
myślenie, sumienie, postępowanie i wiara najbardziej
domagały się oczyszczenia. Dlatego tyle miejsca
w swoim nauczaniu Jezus poświęcił duchowej i moralnej odnowie, naprostowaniu wypaczonych pojęć,
demaskowaniu zakłamania, objawianiu prawdy i umacnianiu w dobrym. Bez tego, oddawanie czci
Bogu było nieprawdziwe i obłudne.
Ale faktyczne i trwałe oczyszczenie Ludu Bożego
dokonało się inaczej – przez Zmartwychwstanie.
Wtedy powstał Nowy Izrael – Kościół, Mistyczne
Ciało Chrystusa, oczyszczony przez Krew Chrystusa
i odnowiony w Jego Zmartwychwstaniu.
Jesteśmy członkami tego Kościoła, Żywej Świątyni Chrystusa, Jego Ciała. Czy przypadkiem i w nas
nie trzeba by czegoś oczyścić? Czy i my nie przeakcentowujemy zbytnio znaczenia miejsca kultu liturgicznego, kosztem kultu w Duchu i prawdzie,
w życiu i sumieniu? Jedno i drugie jest potrzebne
i ważne, ale jednak Kościół ważniejszy od kościoła,
ci, którzy się gromadzą, od miejsca, gdzie się gromadzą. Ale najważniejszy jest Ten, dla którego się
gromadzą. Czy nie stawiamy Mu przeszkód? Czy może
się On z nami dobrze czuć? Czy przypadkiem nie
musiałby znów chwycić za sznurki na bicz?

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Część 45

Zdolność do poświęcenia

W

każdym człowieku są dwie siły. Jedna
z tych sił to egoizm, nastawiony na oszczędzanie siebie, na maksymalnie mały
wysiłek, na życie kosztem cudzym, bez jakiegokolwiek dawania siebie innym. Druga nastawiona jest
na poświęcenie, na ofiarę, na podejmowanie wysiłków dla dokonania czegoś, co uszczęśliwi innych.
Te dwie siły toczą w człowieku walkę. Z natury
pierwsza jest mocniejsza, drugą trzeba wychowywać
i stopniowo oddawać losy życia w jej ręce. To jej
udział w życiu decyduje o godności i wielkości człowieka. Ona wiedzie w górę, podczas gdy pierwsza
ściąga w dół. Ona przyczynia się do ulepszenia
świata, pierwsza do jego deprawacji.
Chrześcijaństwo to religia, która opowiedziała się
po stronie tej pozytywnej siły w człowieku. Jezus
postanawia wspierać swoją łaską wysiłek zmierzający
do przezwyciężenia egoizmu i doskonalenia ofiary.
Sam też dał nam przykład życia, w którym ani raz
do głosu nie doszła siła egoizmu. Żył, pracował, trudził się, cierpiał i umierał ciągle dla Ojca i dla nas,
a więc dla kogoś, a nie dla siebie.
Ofiara, zdolność do poświęcenia, do życia dla
kogoś stanowi nieodzowny element drogi dojrzewania do pełni człowieczeństwa. Umiejętność to trudna, wymagająca przede wszystkim wielkiej roztropności i odwagi oraz wewnętrznego nastawienia
na uszczęśliwianie innych.
Dzisiejszy świat chciałby wykreślić z życia poświęcenie dla kogoś. Jest natomiast nastawiony na
szukanie słabszych, by ich uczynić ofiarą dla siebie,
by ich zmusić do służenia, by zrobić z nich niewolników. Nie chcąc składać ofiary z siebie, szuka
ofiar wśród innych. To jest właśnie destrukcyjna siła
egoizmu. Karmić siebie cudzym potem, cudzą pracą,
a nawet cudzą krwią, byle nie dać nic z siebie. Tego
typu człowiek nie ma czego szukać przy ołtarzu. Tu
bowiem dokonuje się tajemnica ofiary, dobrowolnej

ofiary, poświęcenie wszystkiego – łącznie z życiem
– dla kogoś.
W wychowaniu do uczestnictwa w świętej Ofierze trzeba wziąć pod uwagę te dwie siły zmagające
się w człowieku. I jak długo w sercu nie zostanie
zamordowana zdolność do poświęcenia, tak długo
można się trudzić z nadzieją, że człowiek osiągnie
szczyt ewangelicznego szczęścia. Jeśli pytania: Po
co mi to? Co mi to daje? Co ja z tego mam? opanują
umysł i serce, wtedy wiadomo, że egoizm odniósł
zwycięstwo i w następnym etapie będzie już niszczył innych, podcinając im skrzydła swoim zwątpieniem w sens ofiary. Wyleczenie człowieka z egoizmu jest znacznie trudniejsze, niż wyleczenie z raka.
Egoizm jest rakiem ludzkiego serca, żyje niszcząc to
serce i wszystkie serca, z którymi ono jest połączone.
Tylko ludzie zdolni do poświęcenia i ofiary są odporni wobec tej groźnej choroby.
I jeszcze jedno, dobrowolna ofiara nie ma nic
z cierpiętnictwa, z umęczenia. Właściwie rozumiane
poświęcenie nie jest stratą, lecz najczystszym zyskiem. Jeśli nawet po ludzku sądząc wysiłki poświęcenia dla kogoś zostaną bezowocne, to w żadnym
wypadku nie pozostaną bezowocne dla tego, który
je podejmuje.
Ilekroć człowiek znający wartość poświęcenia staje
przy ołtarzu, by uczestniczyć w dobrowolnej Ofierze Jezusa, tylekroć przez spotkanie z Nim zapala
się do dalszego składania siebie samego w ofierze
i odchodzi od ołtarza z gotowością dalszego dawania
siebie Bogu i ludziom. Bez tego spotkania trwanie
w gotowości składania ofiary i dostrzeganie dzień po
dniu jej sensu byłoby dla nas rzeczą bardzo trudną.
Udział w Ofierze Jezusa i świadomość oddania Ojcu
każdej, nawet najbardziej ukrytej minuty naszego
poświęcenia, pomaga w realizacji chrześcijańskiego
życia, w odniesieniu zwycięstwa nad ciągle drzemiącym w nas potężnym egoizmem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Najważniejszym zadaniem w okresie Wielkiego
Postu jest nasze uświęcenie. Niech nam w tym pomoże udział w Wielkopostnych Rekolekcjach,
które rozpoczniemy w niedzielę za tydzień (szczegóły na ostatniej stronie).
2. Krąg Biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
3. W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
4. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 w piątki – Droga Krzyżowa o godz. 1600 i 1900.
Szczególnie zapraszamy na drogę krzyżową z montażem słowno-muzycznym o godz. 1900.
 w niedziele – Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym o godz. 1615.
5. Z Bazyliki św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu wyruszy po raz trzeci Diecezjalna Ekstremalna Droga
Krzyżowa. Rozpocznie się w piątek 20.03.2015 r.
Mszą Świętą w Bazylice św. Andrzeja o godz. 2200,
której przewodniczyć będzie J.E. ks. Bp Grzegorz
Kaszak. Dojście do sanktuarium w Czernej planowane jest we wczesnych godzinach porannych. Zapisywać można się drogą mailową (edk_olkusz@
gmail.com) podając imię i nazwisko, adres i numer
PESEL. Koszt udziału to 6 zł (w cenie pakiet pielgrzyma i ubezpieczenie). Szczegóły na stronie internetowej naszej diecezji: www.diecezja.sosnowiec.pl.

KOMUNIKAT BISKUPA SOSNOWIECKIEGO
Umiłowani Diecezjanie!
„Bóg jest Miłością”. A „świat bez miłości byłby światem martwym”. Tę miłość do Boga i człowieka
wyrażamy w uczynkach miłosierdzia. Chcemy je wypełniać wspólnie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej
zdając sobie sprawę, że razem możemy więcej.
Kochani! W ubiegłym roku pięknie odpowiedzieliście na moją prośbę przekazania 1% podatku na
dzieła prowadzone przez Diecezjalną Caritas. Uzbieraliśmy 334 812,34 zł, za co bardzo gorąco pragnę
Wam podziękować. Dzięki Waszej hojności mogliśmy:
 Głodnych nakarmić, spragnionych napoić. W samej tylko jadłodajni w Olkuszu wydaliśmy
22 680 posiłków. Dla wielu był to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.
 Wiele osób mogło skorzystać z noclegowni i domów dla bezdomnych. Pragnę też poinformować, iż ukończyliśmy budowę Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu – Klimontowie, gdzie już niebawem będą mogły znaleźć dom kobiety z dziećmi pozostawione bez
pomocy same sobie.
 Chorych „nawiedzać”. Wiedzcie, że pomagaliście jednym procentem chorym: wiele osób otrzymało leki, na które nie było ich stać, skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, czy otrzymało
sprzęt medyczny potrzebny do rehabilitacji, są i tacy, którzy dzięki wam korzystali z dofinansowania do leczenia, przez cały rok.
Z jednego procenta wspomagaliście działalność świetlic, w których prawie codziennie przebywa,
uczy się i bawi ponad 120 dzieci, dofinansowaliście ich pobyt na koloniach, a także pomagaliście
osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Trwa czas rozliczeń podatkowych. Zwracam się więc ponownie do Was, moi Drodzy Diecezjanie,
jak i do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą, abyście i w tym roku okazali serce i przekazali 1%
podatku na Dzieła Caritas.
Matce Przenajświętszej, powierzam Was, Drodzy Diecezjanie i nasze wspólne dzieła.
Z pasterskim błogosławieństwem,
Sosnowiec, 5 marca 2015 roku

Wasz Biskup
+ Grzegorz

Pomóż nam pomagać!
W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym zwracamy się ponownie
z gorącą prośbą o przekazanie 1% na realizowane przez nas dzieła miłosierdzia
i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie w swoim środowisku tej inicjatywy.
Mają Państwo czas do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
To nic nie kosztuje, a daje wielką satysfakcję!
Wasz 1% podatku przekazany Caritas Diecezji Sosnowieckiej:
 niesie pomoc chorym i niepełnosprawnym;
 refunduje koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw;
 pomaga w dożywianiu dzieci w świetlicach;
 wysyła najuboższe dzieci na kolonie;
 walczy z bezdomnością;
 buduje Dom Matki i Dziecka.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi wiele dzieł pomocowych i charytatywnych, w które możesz się
włączyć przez Twój 1%. Dzięki zbieranym środkom możemy od lat prowadzić domy dla bezdomnych,
świetlice dla dzieci, jadłodajnie, a także przychodzić z konkretną pomocą doświadczonemu przez los
człowiekowi.
Jak przekazać 1% podatku Caritas Diecezji Sosnowieckiej?
Aby przekazać 1% podatku za 2014 rok, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać w odpowiednich rubrykach numer KRS Caritas Diecezji Sosnowieckiej: 0000 222 993 oraz wyliczoną kwotę
1% podatku.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 15-18 MARCA 2015 R.
Niedziela 15.03.
7.00
8.00
9.00
10.30
12.00
16.00
17.00

Msza św. z nauką
Msza św. z nauką w Cementowni
Msza św. z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci
Msza św. z nauką
Gorzkie Żale z nauką pasyjną
Msza św. z nauką

Wtorek 17.03. – Dzień spowiedzi świętej
Spowiedź: 7.30 – 12.00 i 16.00 – 17.00
7.00
8.00
10.00
11.30
12.00
17.00

Poniedziałek 16.03.
7.00
8.00
9.00

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka dla uczniów Gimnazjum
Nauka dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Ogrodzieńcu
10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
12.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu
17.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Msza św. z nauką dla dorosłych
Spowiedź i Msza św. dla Gimnazjum
Msza św. z nauką dla dorosłych
Spowiedź dla uczniów szkół podst.
Msza św. dla uczniów ze szkół podst.
Msza św. z nauką dla dorosłych
Środa 18.03.

7.00
8.00
9.00

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka dla uczniów Gimnazjum
Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Ogrodzieńcu
10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
12.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu
17.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

9 – 15 marca 2015 r.

9 marca – poniedziałek
700
1) + Anna Musialska – od koleżanek z pracy córki Janiny: Anny Wojcieszczyk, Heleny Puskarczyk.
2) + Zbigniew Pokorski – od siostry Agnieszki z rodziną.
1700 + Alicja Krzyżanowska – od swatów.
10 marca – wtorek
700
1) + Anna Musialska – od Lidii Musialskiej, Elżbiety i Włodzimierza Gemza i Zuzanny Musialskiej.
2) + Zbigniew Pokorski – od chrześnicy Marleny.
00
17
+ Helena Sobczyńska – od córki Marioli Rozlach z rodziną.
11 marca – środa
700
1) + Piotr Struzik – w 9. r. śmierci.
2) + Anna Musialska – od sąsiadów Gajdzińskich.
1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
12 marca – czwartek
700
1) + Anna Musialska – od Antoniego Kolbe, Mariusza, Ewy Chojnowskich z rodziną.
2) + Zbigniew Pokorski – od Haliny i Andrzeja Kudela z dziećmi.
00
17
+ Zofia Lipka – w 2. r. śmierci.
13 marca – piątek
700
1) + Stanisław Żyła (1. r. śmierci) – od żony z córką i wnuczką.
2) + Anna Musialska – od sąsiadów Grzebieluch, Kmita, Weretka i Zofii Kajdańskiej.
1700 Msza zbiorowa za zmarłych.
14 marca – sobota
700
1) + Anna Musialska – od Iwony Wycisk.
2) + Zbigniew Pokorski – od Alicji Żak z rodziną.
00
17
+ Jan, Józefa Jaśko; Stanisław, Antonina Grzanka.
15 marca – niedziela
700
rez.
900
+ Regina, Julian, Marian, Jan Orman.
1030 + Bronisława, Antoni Stanek; Stanisław, Edward Biedak.
1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Krakowiak w 18. r. urodzin.
1700 + Zenon Mieszczanek (4. r. śmierci); Wiktoria, Andrzej Mieszczanek; Stanisława, Mieczysław Firek.

W MINIONYM TYGODNIU

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Pożegnaliśmy zmarłych:

Łukasz Paweł Kondoła, lat 21, zam. w Zawierciu
Paulina Aleksandra Paciej, lat 21, zam. w Ogrodzieńcu

Śp. Kazimiera Karoń, żyła lat 89, zm. 27.02.2015
Śp. Lech Szczerbiński, żył lat 57, zm. 02.03.2015

Dawid krzysztof Szymusik, lat 29, zam. w Ogrodzieńcu
Gabriela Anna Michalska, lat 32, zam. w Łazach

