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Zamy lenia nad S owem Bo ym

A kiedy ludzie z t umu zauwa yli, e nie ma tam Jezusa, a tak e Jego uczniów, wsiedli do odzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
Gdy za odnale li Go na przeciwleg ym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przyby ?».
W odpowiedzi rzek im Jezus: «Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, ecie widzieli znaki, ale dlatego,
cie jedli chleb do syto ci. Troszczcie si nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Cz owieczy; Jego to bowiem piecz ci sw naznaczy Bóg Ojciec». Oni za rzekli do Niego: «Có mamy czyni , aby my wykonywali dzie a Bo e?».
Jezus odpowiadaj c rzek do nich: «Na tym polega dzie o [zamierzone przez] Boga, aby cie uwierzyli
w Tego, którego On pos ». Rzekli do Niego: «Jakiego wi c dokonasz znaku, aby my go widzieli i
Tobie uwierzyli? Có zdzia asz? Ojcowie nasi jedli mann na pustyni, jak napisano: Da im do jedzenia
chleb z nieba». Rzek do nich Jezus: «Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Nie Moj esz da wam
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bo ym
jest Ten, który z nieba zst puje i ycie daje wiatu». Rzekli wi c do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze
tego chleba!». Odpowiedzia im Jezus: «Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie b dzie ak; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragn nie b dzie».J6,24-35

Prawdziwy chleb z nieba
Jezus dokona w nie cudu rozmno enia chleba i
rozpocz wielk mow o chlebie ywym. Wychodz c od zwyczajnego g odu ludzi, którzy
przyszli s ucha Jezusa, i od chleba, który Jezus
rozmno , b dziemy zmierza ku innemu g odowi i ku innemu chlebowi.
Jezus pyta: „O jaki pokarm si troszczycie?”. Niech to pytanie zapadnie nam g boko w
serce — nasze g ody wszystko nam poka .
Chcemy je , to oczywiste, ale chcemy te o wiele wi cej: chcemy zna , ogl da pi kne rzeczy,

kocha , mie interesuj
prac . Oto nasze g ody i
pokarm, o który si troszczymy.
Jezus próbuje skierowa swoich s uchaczy
ku g odom g bszym, ku g odowi ycia intensywnego i ycia wiecznego: „Nie troszczcie si jedynie
o g ody, które przemijaj , wzbud cie w sobie g ód,
który nie przeminie”. Trudno Mu nak oni ich, by
porzucili my l o nadziei na atwe i cudowne otrzymywanie po ywienia. Nie daje si wci gn w
mecz, który oni Mu proponuj : „Ty nam da
chleb, Moj esz da mann . Jest wi c remis. Dokonaj wi kszego znaku!”.
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Kto wie, czy i my nie oczekujemy po cichu na
wi ksze znaki? Poka Panie, e istniejesz, e jeste
wszechmocny, e wys ucha
modlitwy, e dziaasz przez sakramenty. Poka ! Dokonaj znaku!
To jest by mo e nasz g ód. G ód rzeczy
nadzwyczajnych, g ód cudowno ci. A zatem ws uchajmy si dobrze w s owa Jezusa.
— Tym znakiem jest chleb, który da em, i tym znakiem by a ju manna. To znaki jeszcze wspanialszego pokarmu na wi kszy g ód: jest nim chleb ycia,
który daje ycie najpe niejsze, jakiego tylko mo ecie pragn , ycie na tym wiecie i w wieczno ci.

— Daj nam tego chleba!
— Ja nim jestem.
Chleb jest symbolem ycia. Jezus — nasz
chleb, to Jezus — nasze ycie. Bóg chce, aby my
odczuwali olbrzymi g ód tego, co dla nas wymarzy ,
i na ten g ód daje nam Jezusa. Oto zamys Bo y, który mamy przyj . Ale w jaki sposób?
Przyjmujemy zamys Boga, kiedy wierzymy
w Tego, którego pos , kiedy mamy nie ma e g ody,
lecz olbrzymie pragnienia, i kiedy wierzymy, e Jezus jest chlebem na ten g 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.

Do wspólnoty Ko cio a zosta
czony:
Jakub Dawid Gajda
Panie Bo e, B ogos aw tym nowo ochrzczonemu
dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

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 .
Ponowiona pro ba i zaproszenie!
ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE
Sakramentalny zwi zek ma
maj zamiar zawrze :

ski

Rafa Krzysztof Kocl ga, kawaler lat 25
zam. Podzamcze
i
Katarzyna Anna Rudnicka, panna lat 23
zam. Podzamcze

Sakramentalny zwi zek ma
zawarli

ski

*****

Petar Ante Budi a i Ewelina Lucjanna

a

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!

2018,

numer
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Wp yw na wp yw
Spo eczny wp yw Ko cio a oburza tych, którzy sami chc wp ywa .
Podobno Ko ció katolicki nienawidzi kobiet. Dowiedzia em si tego z zaproszenia na zorganizowan
przez feministki „publiczn
dyskusj ” o
„antyKobiecej dzia alno ci Ko cio a katolickiego” (pisownia oryginalna). Organizatorkom
chodzi o o „pokazanie i
wiadomienie wp ywu
dzia
Ko cio a katolickiego na ycie Kobiet
(mi dzy innymi w zakresie samodecydowania w kwestii prokreacji: aborcja, antykoncepcja, klauzula sumienia, deklaracja wiary,
promowania patriarchalnego stylu ycia,
umniejszania znaczenia Kobiet w yciu spo ecznym,
politycznym i zawodowym oraz innym)”.
W sumie stare rzeczy, wci te same puste bana y,
tyle tylko, e tym razem skoncentrowane na jednym
„wrogu” – Ko ciele w nie. Bo wcze niej winowajców kobiecej doli by o wi cej, przede wszystkim
faceci jako tacy. Ale „siostry” o m skich faszystach
i szowinistycznych kanaliach wszystko ju wykrzycza y. Teraz postanowi y zmieni strategi , aby powsta o wra enie wie ci oferty. To co takiego,
jak zmiana daty przydatno ci do spo ycia na psuj cym si ju produkcie. A e z tak „odnowionej” rzeczy fetor dobywa si coraz wi kszy? No to trzeba
klientów pozbawi w chu.
ch jest wa ny, bo w tym wiecie, aby ocali g o, trzeba mie nosa. Niech no si jaki pi knoduch
apie na gadk o nienawi ci Ko cio a do kobiet i na
ksi dzu odmrozi sobie uszy duszy. Co mu to
przyniesie, e w ge cie szlachetnego protestu wypnie si na Ko ció , skoro tym samym odda pok on
prawdziwemu wrogowi?
A wystarczy oby cho by przez chwil si zastanowi . Co to na przyk ad znaczy, e Ko ció ogranicza
„samodecydowanie w kwestii prokreacji”? Dlaczego
dot d adna kobieta nie zg osi a organom cigania,
e biskup uniemo liwi jej zaj cie w ci
albo,
przeciwnie, j do tego zmusza ? Albo czemu nie s yszano o doniesieniu na ksi dza, który zablokowa
komu mo liwo u ycia prezerwatyw albo pigu ek?
Albo pochylmy si nad stawianym Ko cio owi zarzutem „promowania patriarchalnego stylu ycia” i
„umniejszania znaczenia kobiet”. Je li kto umniej-

sza znaczenie kobiet, to g ównie feministki, walcz ce de facto o wsadzenie kobiet na wszelkie mo liwe
traktory tego wiata, tak, aby nie da o si ich odró ni od m czyzn.
czy ni za maj
by w tej koncepcji
wycofanymi trutniami, zawstydzonymi,
e nie potrafi karmi
piersi . Tak
produkuje si nijakie,
pozbawione
to samo ci osobniki, które do mierci
nie zdo aj
si
„okre li p ciowo”.
I b
si b ka ,
klej c si do coraz
nowych zwodniczych autorytetów, daremnie szukaj c w nich ojców, których zosta y pozbawione. Na takich ludzi
mo na wp ywa w dowolny sposób – pod warunkiem, e si najpierw wy czy wp yw Ko cio a. I o
to tu chodzi.
Franciszek Kucharczak

O

WI TYM

JÓZEFIE

wiadectwa
Córka moja Gra yna, urodzona w 1956 roku, maj c
osiem miesi cy zachorowa a na obustronne zapalenie p uc. Zawioz am j do szpitala w Kaliszu, gdzie
po zbadaniu lekarz o wiadczy mi, e sytuacja jest
beznadziejna, e tylko cud mo e jej pomóc. Da mi
tylko jedn nadziej - Id do w. Józefa i módl si ,
On ci pomo e. Posz am do sanktuarium w. Józefa i
modli am si ze zami w oczach, zamówi am Msz
w. w intencji uzdrowienia córki i wróci am do domu w Grochowach, gdzie wtedy mieszka am z m em, dwoma synami i córk bli niaczk tej chorej.
Na drugi dzie pojecha am do szpitala. Lekarz zapyta : czy by am u wi tego Józefa? Odpowiedzia am,
e tak. A on powiedzia : wiem, bo córka yje i b dzie
. To jest cud, bo ja nic nie mog em zrobi .
Córka wyzdrowia a, yje i ma czworo dzieci, mieszka w Koninie.
Wdzi czna Janina

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. 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
.
2. "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 Spotkanie przed pielgrzymkowe 7 sierpnia po Mszy
w. wieczornej o godz. 18.00 z mo liwo ci zapisu, je eli kto jeszcze si nie zdecydowa . Zapraszamy równie duchowych pielgrzymów, po odbiór materia ów pielgrzymkowych. Jak to mówi nasz rodak, papie
w. Jan Pawe II:
„Nie l kajcie si .”
3. Jutro poniedzia ek 06.08.2018r. Odpust Parafialny. Msze w. 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. Warunki odpustu: stan aski u wi caj cej, Msza w. i Komunia w. i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca w. ( Ojcze nasz i Wierz w Boga ) oraz brak przywi zania do najmniejszego nawet grzechu.
6. Z racji w. Krzysztofa i po wi cenia pojazdów zosta o zebrane 1510z Serdeczne Bóg zap , za z one ofiary,
na zakup pojazdów dla misjonarzy.
7. Serdecznie dzi kujemy elektrykowi panu Andrzejowi Mendreckiemu za remont pieców w Ko ciele. Za okazan pomoc niech
Matka Bo a ma w Swojej opiece a Jej Syn Jezus Chrystus darzy Swoim B ogos awie stwem.
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 05.08.2018-12.08.2018r

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 Petar Budi a
17.00* Ska ka
18.00+ Ryszard Kudela; + Emil Tomiczek

06 sierpie - poniedzia ek
Odpust Parafialny
Uroczysto Przemienienia Pa skiego
7.00+ Mieczys aw Mogi a i córka Zofia
9.00+ Marianna i Witold Maci ek
11.00+ Józef pi tek; + Aniela Pilarczyk
18.00* Za parafian
18.00+ Agnieszka Peda - od chrzestnej Haliny z m em
18.00+ Janina Masztalik - od córek
07 sierpie - wtorek
7.00+ Helena Karpiel
- od syna Adama z on Beat i córk Klaudi
18.00+ Marian Wojciechowski
- od syna Micha a z on i córk

08 sierpie - roda
7.00+ Agnieszka Peda - od szwagra Andrzeja z rodzin
18.00* Nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy
09 sierpie - Czwartek
7.00+ Mieczys awa Kuchta
- od rodziny Kazior, Doniec i Pieszczak
18.00+ Marian Wojciechowski - od szwagra z Ryczowa
10 sierpie - Pi tek
7.00+ Helena Karpiel - od s siadów Karo
18.00* Msza w. ZBIOROWA za zmar ych
11 sierpie - Sobota
7.00+ Helena Karpiel - od s siadów Jurkiewicz
17.00* Ska ka
18.00+ Jan Jagielski - od wnuka Micha a
12 sierpie - Niedziela
7.00+ Dorota, Karol i Antoni St pie ;
+ Helena i Jan Adamczyk
9.00+ Helena Matraszek w 5 r. m.
- od chrze nicy z rodzin
11.00* Sakr. Chrztu w.
17.00* Ska ka
18.00+ Ksawery K ak w 11 r. m.

