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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił
Izraelowi».
J 1,29-31
Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Zbawiciela, który przyszedł zbawić człowieka i świat. „Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – te słowa
wskazują, że Jezus jest centrum historii i świata.
„Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem
wszechświata i historii” – napisał bł. Jan Paweł II
w swej pierwszej encyklice „Redemptor hominis”.
Wsłuchując się w słowa św. Jana Chrzciciela, musimy mieć pełną świadomość tego, że Jezus chce
być z nami zjednoczony. „Chrystus – Odkupiciel
świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i
niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł
w Jego «serce»” i właśnie dlatego „człowiek, który
chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś

tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej
własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” –
czytamy we wspomnianej encyklice.
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam również o tym,
że Duch Święty spoczął na Jezusie i zaświadcza o tym
św. Jan Chrzciciel, mówiąc: „Ujrzałem Ducha, który
jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”.
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że „Duch,
którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi «spocząć» na Nim” (KKK 536)
i przypomina, że „gdy Ojciec posyła swoje Słowo,
posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale
nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który
ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty” (KKK 689).
A zatem dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo
ważne pytania: Czy uznaję Jezusa za mojego Pana
i Zbawiciela? Czy jestem otwarty na dar Odkupienia?
Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego
w moim życiu? Czy żyję darami Ducha Świętego?

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
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Nowotestamentalna Pascha

K

ażdy, komu zależy na coraz pełniejszym uczestnictwie we Mszy świętej, wcześniej czy
później musi dobrze poznać to, co Pismo
Święte mówi o uczcie paschalnej. Bowiem liturgia
eucharystyczna to nic innego, jak zreformowana
przez samego Jezusa uczta paschalna. Szereg znaków, gestów, słów nigdy nie będzie zrozumiałych,
jeśli nie dostrzeże się ich biblijnego korzenia.

Nie sposób w jednym krótkim artykule szczegółowo przedstawić bogactwa żydowskiej Paschy, ale
pewne jej elementy musimy dostrzec. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Pascha była ucztą, urządzoną według szczegółowych wskazań Mojżesza,
który był przekazicielem woli samego Boga. Pascha
zatem, z ustanowienia Bożego, była ucztą ofiarną
i jako święta uczta była dla Żydów tym, czym dla nas
jest Msza święta. Z tym, że u nich była sprawowana
raz w roku. Prawdopodobnie to stąd wywodzi się
nakaz Kościoła, domagający się od katolików przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, tzn.
w okresie Paschy, pełnego, tj. połączonego z Komunią świętą uczestnictwa we Mszy świętej.
Pascha była ucztą ofiarną. Spożywano podczas
niej baranka, złożonego Bogu w ofierze, który był
głównym pokarmem tej uczty i stanowił święty pokarm. Przez spożywanie baranka Żydzi wchodzili
w komunię z Bogiem. Jako pokarm święty musiał
być spożyty w całości, a to, co nie zostało zjedzone,
palono w ogniu, gdyż jako święte nie mogło się poniewierać. Żydowska uczta ofiarna była zatem połączona z komunią jednoczącą z Bogiem i uświęcającą.
Pascha była ucztą wspomnień. Żydzi jedząc poświęconego baranka wspominali, jak jego krew uratowała od śmierci ich pierworodnych w Egipcie. To
wspomnienie zamieniło się w wielkie dziękczynienie
za wszystkie cudowne interwencje Boga w Narodzie
Wybranym: za wyrwanie z niewoli egipskiej, za
cudowne przejście przez Morze Czerwone, za opiekę na pustyni, za mannę, wodę... Szczególnie wspominano i dziękowano za przymierze, zawarte na
górze Synaj, za wejście do ziemi obiecanej i wszystkie zwycięstwa, za proroków, wielkich Bożych sędziów, królów... Jedząc poświęconego baranka, wspo-

minano te dzieła Boga i śpiewano hymny dziękczynne. Paschalna uczta była jedną wielką modlitwą wielbiącą Boga za to, co na przestrzeni wieków
uczynił dla Wybranego Ludu. Tak też wyglądała
Pascha, przygotowana przez Apostołów w Wieczerniku. Jezus razem z nimi spożywał ofiarowanego
baranka i wielbił Ojca, który opiekował się Jego narodem, Jego pradziadami.
Rozpoczynano Paschę od pobłogosławienia przez
gospodarza jednego chleba i spożycia tego chleba
przez wszystkich uczestników. Powstawała w ten
sposób wspólnota jednego chleba, która trwała przez
cały czas uczty, aż wypito ostatni kielich, również
uroczyście pobłogosławiony przez gospodarza. Picie
tego kielicha kończy ucztę wspomnień.
Trzeba to mieć na uwadze, gdy chcemy wejść do
Wieczernika. Tam bowiem Jezus zamienia ową żydowską ucztę ofiarną na Ucztę Nowego Testamentu.
Po raz ostatni w centrum jest baranek, poświęcony
i zabity w ofierze. Jego miejsce zajmie sam Jezus
Chrystus – zabity, by pomazać swoją Krwią serca
wierzących w Niego i wybawić ich z niewoli znacznie gorszej niż egipska, z niewoli grzechu, i uratować od śmierci, nie tylko doczesnej, lecz wiecznej.
Jezus podaje swoje Ciało i swoją Krew, ale wykorzystuje do tego chleb i wino z uczty paschalnej.
To będzie jedyny pokarm Paschy Nowego Przymierza. Wspólnota, która go spożywa, będzie zjednoczona nie tylko jednym chlebem, lecz Ciałem Chrystusa, nie tylko jednym kielichem, lecz Krwią Mistrza.
Miejsce dziękczynienia za interwencje zmierzające do ratowania i ubogacenia jednego narodu zajmie dziękczynienie za wielką miłość Boga, objawioną w Jego dziełach: dziękczynienie za Wcielenie, za
otwarcie nieba, za pokonanie śmierci i adopcję człowieka przez Boga, za przykład, jaki nam zostawił
Syn Boży, za zesłanie Ducha Świętego, za ustanowienie Kościoła, za obietnicę wiecznego tryumfu
dobra nad złem. Te wielkie wydarzenia są odtąd
wspominane w czasie Uczty Eucharystycznej, czyli
dziękczynnej. To wspomnienie bowiem ma charakter dziękczynny, a w tej sytuacji nawet wspomnienie cierpienia i śmierci Jezusa na krzyżu opromienia
radość Jego zmartwychwstania.
Msza święta jako nowotestamentalna Pascha staje
się dziękczynną ucztą, w czasie której uobecnia się
przejście Jezusa przez cierpienie i śmierć do nowego życia i powrót z tamtego świata do tych, którzy w Niego wierzą, celem udowodnienia im, iż
przejście jest już otwarte i oni mogą tą drogą iść
pewnie. Tylko wiara może objawić wielkość owych
tajemnic, które w każdej Mszy świętej wspominamy,
tylko ona może nas uzdolnić do coraz głębszego
przeżywania ich bogactwa.

Zakończyły się prace komisji ds. Medjugorie

N

iedawno opublikowaliśmy artykuł poruszający tematykę kontrowersji wokół Medjugorje w Bośni i Hercegowinie i dokonujących się tam rzekomo objawień Matki Bożej. W ostatnich latach bardzo intensywnie działała nad tą
sprawą specjalna międzynarodowa komisja powołana
przez watykańską Kongregację Nauki Wiary. Przewodniczy jej kard. Camillo Ruini. 17 stycznia br.
komisja ta spotkała się po raz ostatni – poinformował rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi SJ.
Rezultat badań komisji zostanie przekazany Kongregacji Nauki Wiary, zaś sama komisja zakończyła
w ten sposób swoje prace – zaznaczył rzecznik Watykanu. Kongregacja Nauki Wiary wyda w tej sprawie orzeczenie, być może po wcześniejszych konsultacjach z Ojcem Świętym.
Na czele komisji ustanowionej 17 marca 2010
roku stanął włoski kardynał Camillo Ruini. Obok
niego w jej skład weszli m.in. kard. Jozef Tomko,
emerytowany prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów, kard. Vinko Puljić z Sarajewa, kard. Josip
Bοzanić z Zagrzebia, kard. Julián Herranz, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych oraz kard Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W pracach tego gremium uczestniczy też dwóch Polaków: o. prof.
Zdzisław Józef Kijas, relator w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych oraz – jako sekretarz – ks. prał.
Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.
Są też lekarze, psychologowie i teologowie chorwaccy, w tym: psycholog ks. dr Mijo Nikić, historyk
i teolog ks. dr Franjo Topić i s. Veronika Nela –
doktor medycyny i wykładowca teologii na Papieskim Uniwersytecie w Rijece.
Prace komisji obejmowały spotkania z poszczególnymi wizjonerami z Medjugorja, którzy od 1981 r.
odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także
badaniom lekarskim. Rozmawiano również z osobami związanymi z wydarzeniami w Medjugorju,
w tym z o. Jozo Zovko, franciszkaninem, który był

proboszczem w tej wiosce na początku domniemanych objawień.
Medjugorje leży w diecezji Mostar na terenie Hercegowiny. Według słów grupy młodych mieszkańców tej miejscowości, 24 czerwca 1981 r. zaczęła
im się ukazywać Matka Boża, przekazując przesłania. „Spotkania” te trwają do dzisiaj i są związane
nie z miejscem (zdarzają się także poza Medjugorjem), ale z osobami wizjonerów. Właśnie niespotykana w historii tego typu zjawisk długotrwałość i brak
ich ostatecznego zakończenia są jedną z głównych
przyczyn, dla których Kościół katolicki nie wypowiedział się ostatecznie na temat ich nadprzyrodzonego charakteru.
Dotychczas Stolica Apostolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r.,
w myśl którego nie można potwierdzić nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Medjugorju. Dopóki tak się nie stanie, nie można organizować tam oficjalnych pielgrzymek. Mimo to
przybywający do tego miejsca wierni powinni być
otoczeni opieką duszpasterską. Co roku przyjeżdża
do Medjugorja ok. 2 mln ludzi.

Kącik życzeń

kacikzyczen@op.pl

Drogi księże Mariuszu!
Zostałeś z ludu wzięty i do ludu jesteś posłany. W dniu Twoich imienin życzymy
Ci pogody ducha i wiele radości każdego dnia, oby uśmiech często gościł na twej
twarzy. Niech twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. Niech wspiera Cię Maryja – Matka wszystkich kapłanów. Do
życzeń dołączamy naszą modlitwę. Szczęść Boże!
Ministranci

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 we wtorek – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku;
 w piątek – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
 w sobotę przypada święto nawrócenia św. Pawła
Apostoła. Św. Paweł, jak wiemy, jest jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim
jednak został chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą
samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię
Chrystusa.
2. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż
od jedności Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają.
3. We wtorek przypada Dzień Babci, a w środę
Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych
dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo
często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

4. Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św.
5. Lokalna Organizacja Społeczna informuje, że
paczki żywnościowe Caritas Diecezji Sosnowieckiej
będą do odbioru dnia 23.01.2014 r., tj. czwartek,
w lokalu LOS-u przy ul. Kościuszki 39b w godz. 800
– 1000, a w Cementowni tego samego dnia o godz.
1200 w ustalonym poprzednio miejscu.
6. W gablocie przed kościołem zamieszczony został
zmodyfikowany program ogłoszonej tydzień temu
pielgrzymki do Włoch. Zmianie uległa m.in. cena.
Aktualnie koszt pielgrzymki wynosi 1600 zł + 20 €.
Termin wyjazdu: 29 marca – 5 kwietnia 2014 r.
Więcej informacji w gablocie i na naszej stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 698 628 633.
7. Region IPA Zawiercie organizuje wycieczkę do
Izraela w terminie od 3 do 12 czerwca 2014 r. Więcej
informacji w gablocie i na stronie internetowej.
8. Zakończyliśmy wizyty duszpasterskie. Dziękujemy
za serdeczne przyjęcie, gościnność i wiele życzliwych rozmów i ofiary składane przy okazji kolędy.
Dziękujemy również Służbie Liturgicznej – Ministrantom za ich pomoc w kolędzie. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

20 – 26 stycznia 2014 r.

20 stycznia – poniedziałek
700
1) + Stanisław Koniec – 20. Msza gregoriańska.
2) + Tadeusz Stefański – w 1. r. śmieci.
21 stycznia – wtorek
700
1) + Stanisław Koniec – 21. Msza gregoriańska.
2) + Marianna Podsiadło – w 1. r. śmierci – od córki Małgorzaty z rodziną.
22 stycznia – środa
700
1) + Stanisław Koniec – 22. Msza gregoriańska.
2) + Wioletta Danel (w 3. r. śmierci); Tadeusz Kajdański.
23 stycznia – czwartek
700
1) + Stanisław Koniec – 23. Msza gregoriańska.
2) + Ryszard Jaros – w 1. r. śmierci.
24 stycznia – piątek
700
+ Stanisław Koniec – 24. Msza gregoriańska.
1700 Msza zbiorowa za zmarłych.
25 stycznia – sobota
700
+ Stanisław Koniec – 25. Msza gregoriańska.
1700

+ Tadeusz Ścisłowski – od Henryki Kowalskiej z rodziną.

26 stycznia – niedziela
700
+ Stanisław Koniec – 26. Msza gregoriańska.
00
9
+ Tadeusz Lipowy – w 13. r. śmierci.
1030 + Marianna Podsiadło – w 1. r. śmierci – od córki Małgorzaty z rodziną.
1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gabrieli Kaziród w 18. rocznicę urodzin.
1700 + Tomasz Gołąb – w 2. r. śmierci – od brata z rodziną.

