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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!
Mt 17,5
Słowa te w sposób doskonały wypełniają Boże
obietnice złożone już patriarsze Abrahamowi o błogosławieństwie dla ludów „całej ziemi”, jak czytamy
w Księdze Rodzaju. Ten praojciec w wierze nie buntuje się w niczym wobec Pana Boga. Jest Mu absolutnie posłuszny. Nie sprzeciwia się i idzie wypełniać
Boże polecenia. Jest Mu wierny do końca. Abraham
był w pełni świadom swojej całkowitej zależności od
Pana Boga. Na pewno razem z autorem Psalmu 33
wołałby do Stwórcy: „Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie”.
Bo przecież wszystko jest w Bożych rękach, jeśli można tak powiedzieć.
Przeżywamy drugą już niedzielę Wielkiego Postu.
Weszliśmy głęboko w ten czas umartwienia i refleksji nad swoim życiem. I choć może z pewnym smutkiem i niepokojem patrzymy wstecz na to, co za nami, to jednak przed nami jaśnieje na horyzoncie
światłość poranka zmartwychwstania. Tam właśnie
wyczekuje nas Dawca Życia, Pan i Zbawiciel, Począ-

tek i Koniec, Cel naszego istnienia. Jemu chcemy
być posłuszni. Jemu się zawierzamy. Jemu oddajemy się bez reszty. Jemu po prostu ufamy.
Papież Franciszek tak pisze w tegorocznym orędziu na Wielki Post: „Drodzy bracia i siostry, niech
w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie
gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo
o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca
miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie
każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa,
który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem.
Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi,
jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić,
aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli:
ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało
wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli. Duch Święty (…) niech utwierdza
nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas
wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali
czyny miłosierdzia”.

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Część 11

Tajemnica wiary

K

ościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych
darów, ale jako dar największy, ponieważ jest
to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia.
Z encykliki „Ecclesia de Eucharystia” (nr 11):
„Pan Jezus tej nocy, której został wydany” (1 Kor
11,23), ustanowił Ofiarę eucharystyczną swojego
Ciała i swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Zawiera ona niezatarty zapis
męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem
tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki.
Prawdę tę dobrze wyrażają słowa, jakimi w rycie
łacińskim lud odpowiada na wypowiadaną przez
kapłana aklamację: „Oto wielka tajemnica wiary” –
„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu!”.
Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów,
ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie
pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro „to,
kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla
wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej,
przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne...”.
Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne
wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne

i „dokonuje się dzieło naszego Odkupienia”. Ofiara
ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla
zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją
i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam
środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni.
W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców.
Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia
chrześcijan. Tę wiarę Magisterium Kościoła nieustannie potwierdzało z radosną wdzięcznością za nieoceniony dar. Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę
prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem
z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę
miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla
nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się „aż do końca” (por. J 13,1) –
miłość, która nie zna miary.

Jerozolima – Wieczernik

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są
ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina
o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do
Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”.
2. W najbliższą środę będziemy obchodzić Uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec
Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu
będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu
z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu
obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Spot-

kanie Kręgu Biblijnego po wieczornej Mszy św., serdecznie zapraszamy.
3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach:
 w piątki Droga Krzyżowa o 1600 i o godz. 1900 –
którą chcemy przeżywać razem z bł. Janem Pawłem
II w ramach przygotowania do jego kano-nizacji.
Będziemy wpatrywać się w jego życia i wsłu-chiwać
w jego rozważania.
 w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 1600.
4. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam
w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na
porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.

AKCJA CARITAS – PACZKA DLA UKRAINY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej w raz z wieloma ludźmi dobrej woli włącza się w ogólnopolską
akcję Paczka dla Ukrainy, w ramach której każdy zainteresowany może w geście solidarności do
końca marca przesłać bezpłatnie, dzięki współpracy z Pocztą Polską, paczkę z żywnością i odzieżą
dla wybranej ukraińskiej rodziny, która z powodu trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej w tym
kraju znalazła się w pilnej potrzebie. Paczka nie powinna być cięższa niż 20 kg.
Dzięki zaangażowaniu Caritas Polska dysponujemy zweryfikowaną przez Caritas ukraińską listą
kilkudziesięciu rodzin z okolic Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, zawierającą podstawowe informacje o liczebności i potrzebach danej rodziny. Osoby gotowe do wysyłki paczki prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Zychem (tel: 664 787 839, e-mail: lukaszzych@caritas.pl), który przekaże
dane potrzebujących rodzin niezbędne do dokonania wysyłki. W związku z krótkim terminem
akcji (31 marzec) prosimy o niezwłoczne dokonywanie zgłoszeń! Poniżej zamieszczamy informację co do szczególnych zaleceń, według których powinny być przygotowane paczki.
Poprzez wysłanie paczki z pomocą buduje się solidarność i wdzięczność, która może trwać przez
wiele pokoleń. Pamiętajmy, że nie tak dawno również my, Polacy, mogliśmy się cieszyć bardzo podobnym wsparciem.
Poniżej zamieszczamy instrukcję pomocną przy przygotowaniu paczki.
1. Paczkę można wysłać bezpłatnie do końca marca.
2. Zaleca się załączenie listu do rodziny, by w ten sposób wyrazić swoją solidarność i nawiązać
kontakt osobisty (można pisać po polsku).
3. Paczkę nie może ważyć więcej niż 20 kg. Może ją nadać każda osoba fizyczna. Jedna osoba
fizyczna może wysłać tylko jedną paczkę.
4. Wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro.
5. Zawartość paczki może stanowić:
• żywność opakowana fabrycznie do 10 kg, z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;
• odzież nowa.
6. Na paczce należy umieścić, oprócz nazwiska proboszcza i adresu parafii ukraińskiej, napisy:
numer identyfikacyjny rodziny otrzymany w informacji od Caritas, napis DLA UKRAINY oraz
napis RODZINA RODZINIE;
7. Paczki mogą być nadawane jedynie w punktach Poczty Polskiej.
8. Paczki nie mogą być nadawane jako priorytetowe oraz jako paczki z zadeklarowaną wartością.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 23-26 MARCA 2014 R.
7.00
8.00
9.00
10.30
12.00
16.00
17.00

Niedziela 23.03
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

Poniedziałek 24.03. i Wtorek 25.03.
7.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
8.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów
Gimnazjum
9.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
12.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów
ze Szkoły z Podzamcza
17.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

Środa 26.03
Dzień Spowiedzi świętej
Spowiedź: 7.30 - 12.00 i 16.00 - 17.00
7.00
8.00

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka rekolekcyjna i Msza św.
dla uczniów Gimnazjum
10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
12.00 Nauka rekolekcyjna i Msza św.
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
z Ogrodzieńca i Podzamcza
17.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

Rekolekcje poprowadzi ksiądz Andrzej Polit.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

17 – 23 marca 2014 r.

17 marca – poniedziałek
700

1) + Genowefa Podsiadło – od Wandy i Włodzimierza Bednarz.
2) + Maria Firek – od chrześnicy Zofii Pilarskiej z rodziną.

1700

+ Stanisław Popławski – od brata Zygmunta z rodziną.

18 marca – wtorek
700

1) + Maria Firek – od Danuty Pośpiech.
2) + Janina Straszak – od Henryka i Janiny Lubach z rodziną.

1700

+ Stanisław Popławski – od siostry Zofii z rodziną.

19 marca – środa – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
700

1) + Janina Straszak – od Anny i Mariana Wnuk z rodziną.
2) + Witold Maciążek – od siostry Jadwigi z mężem.

1700

+ Józef Piątek.

20 marca – czwartek
700

1) + Witold Maciążek – od żony.
2) + Zofia Lipka – w 1. r. śmierci.

1700

+ Janina Straszak – od pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.

21 marca – piątek
700

1) + Janina Straszak – od bratowej Małgorzaty z rodziną.
2) + Witold Maciążek – od rodziny Popczyk i Kita.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

22 marca – sobota
700

1) + Irena Bodziona – w 76. r. urodzin.
2) + Witold Maciążek – od Kazimiery Podsiadło.

1700

+ Danuta Pietrowska – od synów i synowej.

23 marca – niedziela
700

+ Janina, Stefan Wacowscy; Alicja, Władysław Pilarczyk; Krystyna Wójcik.

900

+ Lucyna, Piotr, Stanisław Czerw.

1030

+ Zenon Mieszczanek (3. r. śmierci) – od żony z rodziną; + Andrzej, Wiktoria
Mieszczanek.

1200

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilii Rybickiej – w 1. r. urodzin.

1700

+ Klara (12. r. śmierci) i Stanisław Kuźniakowie; Władysława i Jan Dej.
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