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Zamy lenia nad S owem Bo ym

Potem Jezus uda si za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szed za Nim wielki t um, bo widziano
znaki, jakie czyni dla tych, którzy chorowali. Jezus wszed na wzgórze i usiad tam ze swoimi uczniami. A zbli o si wi to ydowskie, Pascha. Kiedy wi c Jezus podniós oczy i ujrza , e liczne t umy
schodz do Niego, rzek do Filipa: Sk d kupimy chleba, aby oni si posilili? A mówi to wystawiaj c
go na prób . Wiedzia bowiem, co mia czyni . Odpowiedzia Mu Filip: Za dwie cie denarów nie wystarczy chleba, aby ka dy z nich móg cho troch otrzyma . Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzek do Niego: Jest tu jeden ch opiec, który ma pi chlebów j czmiennych i dwie ryby,
lecz có to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzek : Ka cie ludziom usi ! A w miejscu tym by o wiele
trawy. Usiedli wi c m czy ni, a liczba ich dochodzi a do pi ciu tysi cy. Jezus wi c wzi chleby i odmówiwszy dzi kczynienie, rozda siedz cym; podobnie uczyni z rybami, rozdaj c tyle, ile kto chcia .
A gdy si nasycili, rzek do uczniów: Zbierzcie pozosta e u omki, aby nic nie zgin o. Zebrali wi c, i
omkami z pi ciu chlebów j czmiennych, które zosta y po spo ywaj cych, nape nili dwana cie koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczyni Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem,
który mia przyj na wiat. Gdy wi c Jezus pozna , e mieli przyj i porwa Go, aby Go obwo królem, sam usun si znów na gór . J6,1-15

Inny chleb na inny g ód
Jezus zna ludzkie g ody. Spogl da na t umy z t
przenikliwo ci mi ci, która rozbudza w Nim
poryw Bo ego wspó czucia: dam wam chleba i
dam wam o wiele wi cej, Ja sam jestem chlebem
na wasz wielki g ód.
Ewangelista dyskretnie nawi zuje do Eucharystii: "Wzi chleby, spojrza w niebo, odmówi b ogos awie stwo i po amawszy chleby, da
je". Dzi w naszym rozwa aniu zadamy sobie pytanie: czy przyst pujemy do komunii, poniewa
czujemy g ód, który jeden tylko Jezus mo e za-

spokoi ?
By mo e zostali my nauczeni inaczej:
"Nieuczestniczenie we Mszy wi tej jest grzechem
miertelnym". Odk d ludzie przestali ba si tego
grzechu, przestali przychodzi na Msz
w. Nie
znam m odych ludzi, którzy przychodziliby na
Msz w. tylko dlatego, e jest ona obowi zkowa.
Przychodz na ni jedynie wówczas, gdy obudzono
w nich g ód.
Kiedy obowi zek uczestniczenia we Mszy
wi tej niedzielnej szed w parze z g odem eucharystycznym, obowi zek by czym dobrym, ponie-
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wa wzmaga g ód albo dope nia chwilowy brak
apetytu - apetyt bywa kapry ny. Ale obowi zek
móg te maskowa brak g odu, a wówczas funkcjonowa jedynie na zasadzie rutyny i przymusu. Teraz, kiedy ko cio y pustoszej , nale y powróci do
obowi zku czy na nowo obudzi g ód?
Cud rozmno enia chleba i bolesny problem
dzisiejszego odchodzenia od Mszy wi tej zwróci
najpierw nasz uwag na g ód innych. A my? Co
nas przynagla do przychodzenia na Msz wi
w
ka
niedziel , a mo e nawet codziennie?
Z pewno ci powodem nie jest ani przymus,
ani wzgl dy ludzkie. Czy jeste my równie wolni
od rutyny? Liturgia S owa, jej teksty i piewy, s
tak pi kn , urozmaicon drog , e kiedy przychodzi
chwila modlitwy eucharystycznej i komunii wi tej,
nasza uwaga jest nara ona na rozlu nienie. Je li
przychodzimy bez wielkiego g odu uwielbienia,
czenia si w ofiar Chrystusa i niemal pod wiadomego pragnienia, aby kocha innych tak jak sam
Jezus, nasze uczestnictwo we Mszy wi tej b dzie
nierzeczywiste - Chrystus b dzie w nas nieobecny.
Aby by nakarmionym przez Jezusa, konieczne jest ywe przebudzenie wiary, dlatego Msz
wi
rozpoczynamy przygotowaniem pokutnym,

po którym otrzymujemy pokarm wiary. Cz owiek
wierz cy pochwycony jest przez dwie rzeczywistoci: rzeczywisto
ycia - praca, czas wolny, troski,
mi ci i trudy - oraz rzeczywisto Bo . Nie s to
dwie rzeczywisto ci równoleg e ani przeciwstawne,
jak to niekiedy mamy ochot sobie wyobra . Bez
Boga rzeczywisto
ycia jest uboga, ograniczona i
przygniataj ca. Ale gdy nasze ycie przepe nione
zostaje rzeczywisto ci Bo , wtedy rozkwita ono bezkresne, radosne, przeistoczone.
Wszystko to wiemy, ale szybko zapominamy
i Chleb ycia nie ma za bardzo czego karmi . Je li w
tym momencie czujemy brak apetytu, spróbujmy
wskrzesi swoj wiar , a wówczas odnajdziemy
prawdziwy g ód rzeczywisto ci Boga i b dziemy
wiedzieli, dlaczego idziemy na Msz wi . Naszym g odem rz dzi zawsze rzeczywisto . Tylko e
rzeczywisto
ycia jest zawsze obecna, namacalna,
wzbudzaj ca tysi ce g odów, podczas gdy rzeczywisto Bo stale trzeba przyzywa wiar . Jedynie
wiara mo e nam powiedzie , do jakiego stopnia Bóg
jest bardziej rzeczywisty ni wszystko inne - i kiedy
nam to mówi, wtedy dopiero wzrasta w nas wielki
ód
Ks. ANDRÉ SÈVE

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASN GÓR 09-13 Sierpie 2018r
Z listu Ks. Bpa Ordynariusza zapraszaj cego na
duchow piesz pielgrzymk …
Mam nadziej , e wielu spo ród Was, drodzy Diecezjanie, znajdzie czas i si y, aby w tych wydarzeniach uczestniczy . Jednocze nie zdaj sobie spraz tego, e nie wszystkim pozwol na to obowi zki i stan zdrowia. Zach cam, aby ci, którzy pozostaw domach swoj modlitw wspierali osoby znajduj ce si na p tniczym szlaku, w ten sposób duchowo pielgrzymuj c na Jasn Gór . Niech ta
duchowa pielgrzymka rozpocznie si od sakramentu
spowiedzi: pojednania z Bogiem i drugim cz owiekiem. Niech ka dego dnia znajdzie si czas na medytacj , ró aniec i Msz wi . Ten wysi ek bez
tpienia zaowocuje w yciu i b dzie mia du e
znaczenie dla Was i dla ca ego Ko cio a. Natomiast
ci, którzy dotr na Jasn Gór , za po rednictwem Maryi przedstawi Bogu pro by, które powierzyli im ich duchowi towarzysze drogi.
Umi owani Diecezjanie, prosz , do cie stara ,
by my jak najliczniej stawili si przed Obliczem
Jasnogórskiej Pani, daj c w ten sposób wiadectwo
naszej ywej wiary oraz mi ci do Ko cio a i Ojczyzny.
ycz Wam bezpiecznych dróg i do zobaczenia na
pielgrzymich cie kach. Z serca udzielam pasterskiego b ogos awie stwa: w imi Ojca i Syna,
i Ducha wi tego. Amen.

Duchowi Pielgrzymi
Parafianie którzy chcieliby pielgrzymowa a
nie mog z ró nych przyczyn, w my l s ów
Ks. Bpa Ordynariusza, mog prze ywa pielgrzymk w tym czasie duchowo. Intencje i
pro by z ofiar , mog z
u ksi y prowadz cych grup parafialn . Wszystkie
one b
co dnia omodlone przez pielgrzymów a tak e ka dego dnia 1 z ksi y b dzie
sprawowa Msz w. w intencjach i pro bach
onych przez duchowych pielgrzymów.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do skorzystania z takiej formy duchowej czno ci z
ca pielgrzymk .
W MINIONYM TYGODNIU
Po egnali my zmar ych:
p. Stanis aw Cygan, 86 lat
p. Genowefa Pandel, 93 lata
"Wieczny odpoczynek racz im da Panie,
a wiat
wiekuista niechaj im wieci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen."
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Martwe wi tynie
Los wi tych miejsc zale y od stanu wi to ci ludzi.
Przed drzwiami kaplicy us ysza em kiedy taki dialog: „Pan Jezus w domu?”. „Tak, bo si wiat o
wieci”.
No w nie – na Zachodzie coraz cz ciej wiat o w ko cioach si ju nie wieci. I rodzi
si pytanie: „Bóg ju tu nie
mieszka?”. Pod takim w nie
has em odb dzie si jesieni w
Rzymie kongres, maj cy wypracowa wskazówki na temat
przeznaczenia nieczynnych kocio ów. Chodzi o to, eby nie
robi z nich pubów, si owni,
lodziarni czy meczetów. Je li
wi c opuszczone wi tynie nie
mog s
kultowi, niech s uprzynajmniej kulturze – taka
jest my l. Biblioteki, archiwa,
muzea – co w tym gu cie.
Hm, to co jak zjazd syndyków
masy upad ciowej. A ile tych archiwów potrzeba? Ile muzeów? Ko cio y umieraj tam, gdzie najpierw co umar o w ludziach. Lampki przy tabernakulach gasn tam, gdzie wpierw zgas o wiat o wiary. Kiedy spo ecze stwo wyrzuci Boga z serc, urz dzi we wn trzach ko cio ów dok adnie to samo, co
ma w sobie. I tam, gdzie nie zaja nieje na powrót
wiat o Ewangelii, ko cio y zostan zamienione w
co , o czym dzi nie odwa amy si nawet my le .
Musi tak by , bo gdzie zanika kult prawdziwego Boga, tam te kultura si wypacza – i to nie tyle wracac do poga stwa, ile zmierzaj c do znacznie gorszego ode nihilizmu.
Symboliczne i znamienne w tym kontek cie by o
zdarzenie z 7 lipca, gdy alej Naj wi tszej Maryi
Panny w Cz stochowie ruszy ku Jasnej Górze
Marsz Równo ci. Dzia o si to w czasie, gdy na
placu przed Jasn Gór trwa o wielotysi czne spoSakramentalny zwi zek ma
zawarli

ski

*****

Karol Lorek i Martyna Kr t
Dawid Palowski i Dagmara Chru ci ska
ukasz Wojciechowski i Marta Król
yczymy Nowo
com B ogos awie stwa
Bo ego, opieki Matki Naj wi tszej i
wszelkich ask Bo ych na nowej drodze ycia.
Szcz
Bo e!

tkanie Rodziny Radia Maryja. Nieszcz nicy z homoparady chcieli podej
do samego placu i
„pozdrowi paulinów”. Nie podeszli – bo s wierni trwaj cy przy
wietle. Ale to by balon próbny.
próbowa ponownie i ponownie, oswajaj c Polaków z
obecno ci „ohydy spustoszenia”
nawet w takim miejscu. Po co? No
nie po to przecie , eby zrobi z
Jasnej Góry bibliotek .
To jest walka o dusze, a nie o kultur , bo kultura jest tylko pochodstanu ducha. Prawdziwa batalia
toczy si o inn wi tyni . „Czy
nie wiecie,
cie wi tyni Boga i
e Duch Bo y mieszka w was?” –
pyta aposto .
Szkoda pi knych katedr, szkoda
wiekowych wi ty , ale one i tak
przemin . A cz owiek nie przeminie, jest nie miertelny. O jego wieczno wi c chodzi. To jest stawka najdos owniej wi ksza ni ycie.
Jeste my pos ani, eby czyni Jezusowi uczniów, a
nie odwraca si i wo : „Patrz, co za kamienie i
jakie budowle!”. Kiedy aposto owie powiedzieli co
takiego o naj wi tszym ze wi tych budynków –
wi tyni jerozolimskiej – us yszeli szokuj ce s owa
Zbawiciela: „Nie zostanie tu kamie na kamieniu”.
Wszystko mo e upa , byle cz owiek ocala . On jest
ciw wi tyni i trzeba j wydoby cho by
spod gruzów, w które sam obraca ziemskie sanktuaria.
Franciszek Kucharczak

O

WI TYM

JÓZEFIE

wiadectwa
Modli am si do w. Józefa o zgod w rodzinie i eby m oddawa mi pieni dze na ycie, bo ja mam
skromn rent . Przez 29 lat prawie nie oddawa pieni dzy na utrzymanie domu. Prosi am w. Józefa o
pomoc i od marca tego roku m zacz mi dawa
ca pensj , do du jak na dzisiejsze czasy. Dzi kuj w. Józefowi za wys uchanie mojej pro by i o
dalsz opiek nad nasz rodzin .
Bronis awa, czcicielka,
która serdecznie Ci dzi kuje

O

OSZENIA DUSZPASTERSKIE

Informujemy, e przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z dzia aniem Ko cio a katolickiego i jego struktur opiera si
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych
w Ko ciele katolickim oraz prawie Diecezji Sosnowieckiej.

1. W tym tygodniu przypadaj I czwartek miesi ca. Msza w. w Cementowni o godz. 15.00. I Pi tek miesi ca.
Spowied w. w Ko ciele od godz. 17.30 i I Sobota miesi ca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 i Msza w. dla
Ko a ywego Ró ca o godz. 17.00.
2. Rodziny, które go ci y i b
go ci Matk Bo Fatimsk w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Ko cio a
w rod na Msz w. wieczorn , po czon z Nowenn do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy, aby poleci jeszcze raz
Dobremu Bogu, swoje pro by i intencje. (Z Ksi gi Pami tkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynie my do
Ko cio a ) Jest to pi kna okazja aby podzi kowa Matce Bo ej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosi
opiek na dalsz przysz
.
3. "Wiara i patriotyzm." - to has o XXVII Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasn Gór . Przyjmujemy zapisy na
Diecezjaln Piesz Pielgrzymk na Jasn Gór 9 - 13. 08. 2018r Tak zorganizujmy swój czas wakacyjny, by wzi
udzia w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. Jak to mówi nasz papie rodak, w. Jan Pawe II: „Nie l kajcie si .”
4. A w przysz y poniedzia ek 06.08.2018r. Odpust Parafialny. Msze w. w tym dniu o godz: 7.00; 9.00; 11.00 i
Suma Odpustowa o godz. 18.00 Wykorzystajmy uroczysto parafialn do tego, aby zyskiwa aski odpustu, czyli
darowanie kar za grzechy ju odpuszczone.
5. W czwartek 02.08.2018r Odpust Porcjunkuli. Naj wi tszej Maryi Panny, Anielskiej. Mo na zyska

odpust zupe ny. Warunki odpustu: stan aski u wi caj cej, Komunia w., nawiedzenie ko cio a i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca w. ( Ojcze nasz i Wierz w Boga ) oraz brak przywi zania do najmniejszego nawet grzechu

Msze wi te w Parafii Przemienienia Pa skiego w Ogrodzie cu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bo ej na Ska ce na Podzamczu godz. 17.00
W tygodniu: w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i 18.00;
***

Godziny urz dowania Kancelarii Parafialnej
RODA, PI TEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY

WI TYCH 29.07.2018-05.08.2018r

29 lipiec - Niedziela
7.00+ Zdzis aw Ku niak w 25 r. m.;
+ Helena i Edmund mak
9.00+ Antonina, W adys aw, Stanis aw i Aleksander
Wnuk; + Bronis awa i Antoni Stanek
11.00* Marianna Wyrodek w 6 r. m.
17.00* Ska ka
18.00+ Maria i Micha Grzegorzek
30 lipiec - poniedzia ek
7.00+ Waleria Spaczy ska
- od syna Ryszarda z on wnuczkami i prawnuczka
18.00+ Marian wojciechowski
- od chrze nicy z rodzin i Izabeli z rodzin
31 lipiec - wtorek
7.00+ Waleria Spaczy ska - od chrze niaka z rodzin
18.00+ Jan Jagielski - od wnuka Mariusza z rodzin
01 sierpie - roda
7.00+ Waleria Spaczy ska
- od bratowej Kazimiery z dzie mi
18.00* Nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy
02 sierpie - I Czwartek
7.00+ Stanis aw i Stanis awa Ga a; + Kazimierz Sala;

+ Jan Kapu niak
15.00* Cementownia
18.00+ Marian Wojciechowski
- od kole anek ony z Apteki S onecznej z Zawiercia
03 sierpie - I Pi tek
7.00+ Helena Karpiel - od córki Danuty z synami
Mariuszem z on Agat i Dariuszem z on Ann
18.00* Msza w. ZBIOROWA za zmar ych
04 sierpie - I Sobota
7.00+ Marian Wojciechowski
- od Moniki, Marty i Anety z rodzinami
17.00* Ska ka
17.00* ywy Ró aniec
18.00+ Henryk Kudela - od ony Anny z rodzin
05 sierpie - Niedziela
7.00+ Czes aw i Daniela Trawi scy
9.00+ Ma gorzata Milejska w 6 r. m.;
+ Marianna w 8 r. m. i Jerzy w 38 r. m. Pó koszek
11.00* Za parafian
15.00 lub: Ewelina
a i Peter Bwolisa
17.00* Ska ka
18.00+ Ryszard Kudela; + Emilia Tomiczek

