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 W trosce o umiłowanie Eucharystii – cz. 30:
Skupienie
 Pielgrzymka Diecezji
Sosnowieckiej do Pani
Kalwaryjskiej
20 września 2014 r.

29 września

Święto Świętych Archaniołów Michała
Gabriela i Rafała;

30 września

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera
i doktora Kościoła;

1 października Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła;
2 października Wspomnienie św. Aniołów Stróżów.
4 października Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił
się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj
i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego
i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”.
Później jednak opamiętał się i poszedł.
Mt 21, 28-30
Dyrektor pewnego poprawczaka opowiadał, że
w swej pracy wychowawcy stosuje metodę „anioładiabła”. Wyobraźmy sobie linię. Na jednym końcu
stoi anioł, a na drugim diabeł. Człowiek ze swoimi
czynami, które popełnił, może być bliżej anioła lub
bliżej diabła. Ale nie to jest najważniejsze, lecz rozeznanie, w jakim kierunku ktoś podąża. Ten, kto
popełnił wiele zła, może obrać kierunek ku aniołowi. I na odwrót, ktoś inny, kto wydaje się sprawiedliwy, zmierza niepostrzeżenie w kierunku złego. Znamy takie sytuacje z życia osobistego i publicznego.
Ktoś wydawał się być blisko Chrystusa i Jego Kościoła, ale pogoń za karierą i pieniędzmi sprawiła, że

znalazł się po stronie ideologii wrogich chrześcijaństwu. Lub na odwrót. Zacznijmy jednak od siebie.
Pytajmy się nie tylko, w jakim miejscu stoimy, ale
także o to, ku czemu – poprzez konkretne wybory –
zmierzamy. Patrzmy na nasze czyny. By się nie pogubić w drodze, trzeba być człowiekiem sumienia.
Papież Franciszek powtarza często, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale przestrzega, by nie stać się
zepsutymi. Grzesznik jest słaby, upada, ale przyznaje, że zgrzeszył, podejmuje nawrócenie, przede wszystkim w wymiarze wspólnotowym, o którym mówi
nam drugie czytanie. Człowiek zepsuty dba o pozory, ale stacza się coraz bardziej w grzech. Grzesznik
umie otworzyć się na miłosierdzie Boże, które zostało nam objawione w Chrystusie, o którym św. Paweł pisze, że „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”. Ogołocił, aby stać się jednym z nas i w
ten sposób nas zbawić. Bo zbawienie to nie jakiś
abstrakcyjny dekret, ale rzeczywista relacja z Bogiem.
W Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Bóg
przekonuje nas o swojej miłości.

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Część 30

Skupienie

C

ała Uczta Jezusa Chrystusa posiada oprawę
modlitewną. Jest to jedna wielka modlitwa
skierowana do Ojca Niebieskiego. Modlitwa
zaś wymaga skupienia. Ono też stanowi jeden z warunków owocnego uczestniczenia w świętej Ofierze.
Niekiedy wierni skarżą się na nieumiejętność uważnego uczestniczenia we Mszy świętej, czyli na
roztargnienia. Zdarza się nawet, że mają pretensje
do otoczenia, że utrudnia skupienie zamiast ułatwiać. A to organy grają za głośno lub ktoś stojący
obok fałszuje, a to ksiądz zachowuje się przy ołtarzu w sposób zbyt nerwowy, tam znowu dziecko
w rękach matki płacze lub dokazuje, ktoś inny sapie albo niezbyt ładnie pachnie itp. Najczęściej te
pretensje są uzasadnione, lecz w praktyce trudne
do usunięcia. Do ołtarza przychodzą ludzie tacy,
jacy są, i poza dobrą wolą niewiele więcej potrafią
okazać. Trzeba bardzo kochać każdego człowieka,
i to w duchu Ewangelii, by dostrzec sens jego pobytu
przy ołtarzu, nawet gdy innym przeszkadza. Jego
obecność może być dla reszty ludzi obecnych
w kościele utrapieniem, zamieniając całe ich uczestnictwo w wielką ofiarę.
Jest rzeczą ważną, by uczestnicy dostrzegli sens
takiego spotkania i umieli spojrzeć na tego, kto
przeszkadza, oczyma samego Chrystusa, który takiego gościa na Ucztę zaprosił. Jeśli to możliwe,
trzeba wpłynąć na zmianę jego zachowania. Zasadniczo przy dobrze nastawionej wspólnocie sami
uczestnicy potrafią się „zająć” tymi, którzy przeszkadzają im w modlitwie.
Jeśli jednak na brak skupienia nie wpływają okoliczności zewnętrzne, to warto przypominać podstawowe prawo, jakie tu obowiązuje. Chrześcijanin
winien zawsze żyć w skupieniu. Jeżeli żyje zabiegany, rozdarty i nie umie się skupić w zwykłej pracy, to niech się nie dziwi, że nie potrafi tego osiągnąć przy ołtarzu.
Większa troska o pokój wewnętrzny, o ład życia,
o zawierzenie Bogu, o skupienie i modlitwę w ciągu

dnia ułatwia skupienie przy ołtarzu. To zależy wyłącznie od człowieka. Jedynie pewne stany większego wyczerpania nerwowego lub zmęczenia uniemożliwiają skupienie, ale zazwyczaj sam właściciel
nadwyrężonego systemu nerwowego zdaje sobie
z tego sprawę i potrafi przyjąć roztargnienia jako
część swego życia, nie robiąc z nich w czasie modlitwy większego problemu.

Kącik życzeń

kacikzyczen@op.pl

Drogi Księże Michale! Z okazji Imienin pragniemy złożyć Ci bardzo serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, ufności i nadziei w Panu na długie lata życia. Pielęgnuj w sobie dar kapłaństwa, a uśmiech i poczucie humoru niech zawsze Ci towarzyszą. Ciesz się światem i spotkanymi
ludźmi, a serce Twoje niech przepełnia miłość, którą możesz dzielić się z potrzebującymi.
Niech dobry Bóg, który Cię powołał nadaje sens Twojemu życiu. Duch Święty niech opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim
Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.
Ministranci

Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej do Pani Kalwaryjskiej
20 września 2014 r.

J

uż po raz 11., jak zawsze w drugą sobotę września, wierni z dekanatu olkuskiego (ale także grupy z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Strzemieszyc) pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na kalwaryjskie Dróżki
wyruszyło blisko 1500 osób. W pielgrzymce uczestniczyli również pątnicy z dekanatu pilickiego, w tym
aż 30 osób z Ogrodzieńca i Podzamcza.
Pątnicy w dwóch grupach przemierzyli Dróżki
Pana Jezusa oraz Drużki Matki Bożej, zatrzymując
się przy wszystkich stacjach.
Swoje pielgrzymowanie wierni rozpoczęli w bazylice kalwaryjskiej Mszą Świętą, której przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. W homilii
przypomniał on, że „W tym miejscu czujemy, że
nad nami jest ktoś, kto czuwa i pragnie naszego dobra”. Analizując rolę czuwania w życiu Matki Boskiej podkreślał, że powinien być to wzór dla każdego z nas. „Czy my czuwamy, by nasze sumienie
było czyste, aby z pomocą Pani Przenajświętszej odróżnić dobro od zła?” – pytał Ksiądz Biskup.
Organizator pielgrzymki, ks. Henryk Januchta,
zaznaczał, że „przyjmujemy tę pielgrzymkę jako Boży dar” oraz włączamy w jubileusz 20-lecia diecezji
i związaną z nią peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. Podobnie jak w pieszych pielgrzymkach
na Jasną Górę, także i olkuskim pątnikom w ich rozważaniach towarzyszyło hasło „Bądźmy świadkami
miłosierdzia”.

Zgromadzonych wiernych pozdrowił także kustosz Sanktuarium o. Gracjan Kubica dziękując im za
obecność i świadectwo wiary, wyrażone zwłaszcza
w pielgrzymowaniu całych rodzin.
Szczególną rolę w olkuskim wędrowaniu odgrywa p. Stanisław Klich – przewodnik kalwaryjski
z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Olkuszu.
Jak sam podkreśla miłością do tego niezwykłego
miejsca zaraził go 32 lata temu nieżyjący już przewodnik Bonifacy Żuławiński. Z Olkusza do Kalwarii
wędrowała wtedy piesza pielgrzymka na uroczystość Wniebowzięcia NMP. Pan Stanisław przyprowadził takich pielgrzymek 22 – liczyły one ok. 120150 osób. Wprawdzie obecnie zmienił się charakter
pielgrzymki – wierni przyjeżdżają do Kalwarii autokarami i na piechotę przemierzają jedynie wiodące
do kolejnych kaplic Dróżki, jednak ponad 10-krotnie zwiększyła się ilość osób uczestniczących w tym
ważnym religijnym wydarzeniu. Pan Stanisław od
28 lat gra także w organizowanym tutaj w Wielkim
Tygodniu misterium Męki Pańskiej jednego z Apostołów – św. Bartłomieja.
Na pytanie, co jest wyjątkowego w tym sanktuarium, pan Stanisław odpowiada, że przede wszystkim cudowny obraz Matki Bożej. Przed nim był
w stanie wyprosić wszystko, czego potrzebował. Ale
także niezwykła urokliwość terenu, piękno i głębia
kapliczek sprawiają, że – jak sam mówi – trzeba to
przeżyć, by zrozumieć i zakochać się w tym miejscu.

KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA
Umiłowani Diecezjanie!
Jak dobrze wiecie, zapadła decyzja, aby w niespodziewanie krótkim czasie zamknąć Kopalnię
Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, ostatnią kopalnię w Zagłębiu Dąbrowskim.
Protestujący górnicy domagają się m.in. wypłaty wynagrodzeń za wykonaną pracę. Brak należnych pieniędzy szczególnie mocno dotyka ich rodzin. Proszę módlcie się, aby sprawiedliwości
w naszym kraju stało się zadość, i aby nasi górnicy cali i zdrowi wrócili do domów, nadal mając
słusznie wynagradzaną pracę.
Z pasterskim błogosławieństwem
Wasz Biskup + Grzegorz

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik.
Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej
prostej, ale jakże skutecznej modlitwie. Nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane codziennie po
wieczornej Mszy św., która tradycyjnie od 1 października będzie celebrowana o godz. 1700. Na pierwszym nabożeństwie dzieci przygotowujące się do
Pierwszej Komunii Świętej otrzymają różaniec. Ponadto wszystkie dzieci za przyjście i pobożne odmawianie różańca będą codziennie przez cały październik otrzymywać puzzle, z których powstanie
obrazek. Najgorliwsi uczestnicy nabożeństw zostaną
nagrodzeni ostatniego dnia października.
2. W październiku Msze św. na Skałce będą odprawiane w soboty i niedziele o godz. 1600.
3. Od 1 października Kancelaria parafialna w środy
i piątki będzie czynna od godz. 1600 do 1700.

4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
5. W tym tygodniu przypada:
 pierwszy czwartek miesiąca – o godz. 1500 Msza
św. w Cementowni;
 pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od godz. 1600;
 pierwsza sobota miesiąca – odwiedziny chorych
od godz. 900. Msza św. różańcowa o godz. 1700.
6. Komunikat Diecezjalnej Caritas:
W pierwszą niedzielę października będziemy zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone
dla najbardziej potrzebujących obejmowanych pomocą przez naszą diecezjalną Caritas. Drodzy parafianie dziękujemy za waszą wyobraźnie miłosierdzia,
która pozwala nam zaradzać ciągle rosnącym potrzebom, a dla obojętnego świata być znakiem prawdziwej miłości braterskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy otworzą swe serca na potrzeby innych.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

29 września – 5 października 2014 r.

29 września – poniedziałek
700
1) + Marianna Władowska – od Grażyny Gołuchowskiej z rodziną.
2) + Rozalia i Michał Bodziony.
1800 W intencji ks. Michała z racji imienin.
30 września – wtorek
700
1) + Stanisław Bodziony – od sąsiadów Guzik i Dusza.
2) + Stanisława Bednarz – od córki Apolonii Podsiadło.
1800 + Stanisław Żyła – od Stanisławy Podsiadło z dziećmi.
1 października – środa
700
1) + Stanisław Bodziony – od rodziny Mularczyk.
2) + Zdzisław Musialski – od rodziny Bednarz.
00
17
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
2 października – czwartek
700
1) + Zdzisław Musialski – od żony Zuzanny.
2) + Janusz Wojtaszek – od siostry Barbary z rodziną.
1700 + Stanisław Żyła – od sąsiadów Maciążków i Wawrzyńczaków.
3 października – piątek
700
1) + Stanisława Bednarz – od Grzegorza Piwowarskiego.
2) wolna
1700 Msza zbiorowa za zmarłych.
4 października – sobota
700
1) + Stanisław Bodziony – od uczestników pogrzebu ze Smardzowic.
2) + Ks. Bogusław Bodziony – od uczestników pogrzebu ze Smardzowic.
1700 + Janina Malinowska – od Koła Różańcowego.
5 października – niedziela
700
+ Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba.
900
+ Leon Podsiadło – 6. r. śmierci.
30
10
+ Czesława Dryja.
1200 + Anna Wojciechowska.
1700 + Stanisław, Natalia Ćmak; Wiesława Jezierska; Wanda Łuczyk.

W MINIONYM TYGODNIU
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Karol Stąpel – Patrycja Imiołek

Do Pana odeszli:
Śp. Irena Krawińska, żył l. 71, zm. 19.09.2014

