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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Sługa pewnego setnika, szczególnie przez
niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.
Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Łk 7,2-3
Setnik był oficerem. Nie należał do narodu żydowskiego, a mimo to był przez Żydów wysoko ceniony,
a przez Jezusa nie tylko pochwalony, lecz postawiony jako wzór dla pobożnych Izraelitów.
Warto zwrócić uwagę na glebę, na której wyrasta
zadziwiająca wiara setnika. Los ziarna łaski wiary,
udzielonej przez Boga każdemu człowiekowi, zależy
w wielkiej mierze od owej gleby, na którą ono pada.
Setnik szanował człowieka, to pierwszy znamienny rys jego serca. Setnik w obliczu choroby swego
podwładnego czyni wszystko, na co go stać, by ratować go od śmierci.
Postawa ta zyskała mu przyjaciół. Setnik umiał
współżyć z ludźmi, umiał współtworzyć świat przyjaźni. W godzinach czuwania przy chorym słudze
przyjaciele są z nim.
Drugim przymiotem serca setnika była jego religijność. On sam zbudował Żydom synagogę, czyli

dom modlitwy. Cenił nie tylko człowieka, lecz i wartość religii. Oficer wojskowy ceniący życie religijne
i zabiegający o jego rozwój. Zawód nie zniszczył w jego sercu właściwej hierarchii wartości. Pochwała Jezusa pod jego adresem jest pochwałą wiary oficera
wojskowego. To znak, że nawet w wojsku jest możliwe zachowanie prawości sumienia, którą dostrzega Chrystus.
Trzeci przymiot jego serca to umiłowanie prawdy i bardzo głęboka świadomość swojego miejsca
w świecie. Wie, że jest przełożonym i ma pod swoimi rozkazami ludzi. Równocześnie jednak zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że są inni, więksi i mocniejsi od niego.
To w takim sercu – szanującym człowieka, nawet
sługę, ceniącym wartości religijne i znającym swe
miejsce w świecie – ziarno łaski wiary najlepiej wydaje swoje owoce.
Szukamy czasem przyczyn słabości swojej wiary.
Zastanawiamy się nad nieurodzajnością gleby naszego serca. Czy zawsze odnosimy się z szacunkiem do
ludzi, zwłaszcza zależnych od nas? Szacunek wobec
ludzi, wobec wartości religijnych i wobec siebie czyni glebę naszego serca podatną na przyjęcie i rozwój
łaski wiary.

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa przebiegła pod znakiem wiszącego w powietrzu deszczu. Na godzinę przed
rozpoczęciem Mszy, po
której wyruszyć miała procesja, rozpadała się ulewa, która mogła skutecznie pokrzyżować plany uroczystości. Jeszcze o godz. 1030 padał deszcz i nie
było pewne, czy procesja wyjdzie z kościoła. Chyba
zrządzeniem Opatrzności w trakcie Mszy deszcz
ustał i przy pochmurnej, aczkolwiek bezdeszczowej
pogodzie, procesja odbyła się jak zwykle, lecz niestety bez towarzyszenia orkiestry i feletronów ze
względu na mogące w każdej chwili powrócić opady. Za to deszcz i to z burzą nawiedził Ogrodzieniec

po południu, ale nie mógł już w niczym przeszkodzić. Procesji przewodniczył ks. Proboszcz wraz z
wikariuszami i ks. Mariuszem Berko, który specjalnie na to święto przyjechał do nas z Hiszpanii.
Uroczystość Bożego Ciała jest okazją do publicznego wyznania wiary. Współcześnie coraz silniejsze
są tendencje do spychania religii na margines życia
społecznego, a kult chce się zamknąć wyłącznie
w murach świątyń. Wiara – dla człowieka wierzącego – jest elementem jego życia, nie zaś dodatkiem,
świątecznym folklorem. Dyskredytowanie jej oznak
w życiu publicznym jest przejawem nietolerancji.
W przeszłości istniały systemy polityczne, takie jak
komunizm czy faszyzm, dążące do wyrugowania
religii z mentalności społeczeństw. Nic dobrego
z tego nie wynikło. Nie dajmy się zaszczuć. „Jeśli Bóg
z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31b).

KALWARYJSKI PIELGRZYM
niższego seminarium. Opowiadał niezwykłe okoliczności towarzyszące wstąpieniu do niższego seminarium, kształt życia w tym miejscu i jak to się stało, że wstąpiwszy do seminarium zakonnego został
mimo wszystko księdzem „diecezjalnym”. Eucharystia, w której uczestniczyli pielgrzymi, sprawowana
była jako wotum wdzięczności za 25 lat kapłaństwa.
Ksiądz Proboszcz, jako że spędził w tym miejscu
kilka lat swego życia, okazał się świetnym przewodnikiem zarówno po sanktuarium, jak i okolicy.
Wśród pielgrzymów obecna była Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która akompaniowała do
Mszy świętej. Niestety z powodu towarzyszącego
przez prawie cały czas niewielkiego deszczu nie
odbył się koncert orkiestry, nad czym wszyscy ubolewali. Swą obecnością zaszczycił nas również Pan
Burmistrz Andrzej Mikulski.
Zanim jednak dotarliśmy do właściwego celu pielgrzymki, odwiedziliśmy pobliskie Wadowice – miejsce przyjścia na świat papieża-Polaka, bł. Jana Pawła II. Zwiedzanie taj malowniczej miejscowości za-
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Pierwszego dnia czerwca grupa naszych parafian
wyruszyła na pielgrzymkę autokarową do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic. 170 osób w czterech
autokarach wyjechało rano skoro świt, aby pokłonić
się Pani Kalwaryjskiej.
Pielgrzymce towarzyszyły dwie szczególne okazje. Pierwszą była tegoroczna Pierwsza Komunia
Święta dzieci z klas II, które udały się do Kalwarii,
aby zawierzyć się Matce Najświętszej. Drugą okazją
był jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza, który pragnął odwiedzić miejsce, gdzie – jak
sam wspomina – wszystko się zaczęło. Bowiem od
wstąpienia do niższego seminarium duchownego
ojców bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się jego droga do kapłaństwa. W chwili wolnego czasu
Ksiądz Proboszcz powspominał
dawne czasy, kiedy był uczniem

częliśmy od Muzeum Jana Pawła II mieszczącego
się w kamienicy, w której przyszedł na świat przyszły papież. Następnie pielgrzymi udali się do kościoła pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
gdzie znajduje się chrzcielnica, przy której został

ochrzczony Karol Wojtyła. Odwiedziliśmy również
kościół św. Piotra Apostoła wybudowany jako wotum wdzięczności za wybranie Karola Wojtyły na
papieża oraz jego cudowne uratowanie z zamachu
na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce,
którzy oddali życie dla Chrystusa
• w środę – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.
2. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec poświęcony Sercu
Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy św. będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię
do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te
nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak
w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też
celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary
w wielkie Boże miłosierdzie.
3. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz.
1800 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i podążamy w procesji za
Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału w tej
naszej wspólnotowej modlitwie!
4. W czwartek, 6 czerwca, zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. W tym dniu przypada też

rocznica uroczystej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego
polskiego Błogosławionego ostatnich czasów będziemy prosić o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
6. W tym tygodniu przypada:
• pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za
dar Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. w Cementowni o godz. 1500.
• pierwszy piątek miesiąca – w tym dniu przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
jednocześnie obchodzona w Kościele jako Światowy
Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Spowiedź
od godz. 1700. Kancelaria będzie nieczynna.
7. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza
kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza
niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu
Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie
dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. Zbiórka do puszek
przeznaczona jest na budowę świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Zaproszenie Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
do wiernych Diecezji Sosnowieckiej w związku z 14. rocznicą wizyty bł. Jana Pawła II w Sosnowcu
Umiłowani Diecezjanie!
W Roku Wiary chętnie spoglądamy na Świętych, którzy ukazują, że można pięknie i konsekwentnie oraz bardzo radośnie żyć Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa. „Przykład Świętych nas
pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga” - jak mówią teksty mszalne.
Prawie czternaście lat temu mieliśmy szczęście gościć wśród nas wielkiego świętego – Papieża
Polaka, błogosławionego Jana Pawła II. Ten człowiek głęboko zanurzony w kontakcie z Panem
Bogiem to prawdziwy świadek wiary i Ewangelii. Możemy sami potwierdzić, że jego słowa i modlitwa
potrafiły przemieniać oblicze naszej ziemi. Chętnie wracamy do tamtych wydarzeń, a ufając w prawdę o Świętych Obcowaniu, wciąż prosimy bł. Jana Pawła o wstawiennictwo i pomoc dla nas.
Już tradycyjnie w niedzielę 16 czerwca br. bardzo serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na
Plac Papieski w Sosnowcu, aby dziękować Bogu za dar obecności Ojca Świętego w naszej diecezji
oraz umocnić naszą wiarę we wspólnocie modlitwy i radości.
Nasze spotkanie rozpoczniemy około godziny 1530. Następnie o 1600 będziemy celebrować uroczystą Mszę Świętą. Po niej będzie czas na wspólny poczęstunek i koncert w wykonaniu zespołu
naszych kleryków oraz chóru parafialnego „Cantamus Domino” ze Sławkowa.
Wszystkim z serca błogosławię.
+ Grzegorz
Wasz Biskup

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

3 – 9 czerwca 2013 r.

3 czerwca – poniedziałek
700

1) + Wanda Kajdańska – od brata z dziećmi.
2) + Marianna Podsiadło – od męża.

1800

+ Krystyna Jasiówka – od Joanny i Sylweriusza Saganów.

4 czerwca – wtorek
700

1) + Wanda Kajdańska – od Małgorzaty Kajdańskiej z córką.
2) + Marianna Podsiadło – od córki Małgorzaty z rodziną.

1800

+ Konstanty Pilarczyk.

5 czerwca – środa
700

1) + Wanda Kajdańska – od chrześnicy Haliny z mężem.
2) + Marianna Podsiadło – od córki Kamili z rodziną.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

6 czerwca – czwartek
700

1) + Zofia Batorowicz – od kuzynek Alicji Żak i Zofii Skuza.
2) + Ryszard Jaros – od żony.

1800

+ Władysława, Edward, Marek Płowiec; Piotr Podsiadło.

7 czerwca – piątek
700

1) + Zofia Batorowicz – od Ryszarda z żoną i dziećmi.
2) + Ryszard Jaros – od córki Adrianny z rodziną.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

8 czerwca – sobota
700

1) + Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba.
2) + Danuta Lubach – od Lidii Ciszek z rodziną.

1800

Msza na intencję Koła Różańcowego.

9 czerwca – niedziela
700

+ Józef, Władysława (w 10. r. śmierci) Biedak.

900

1) + Feliksa i Alfred Stąpel.
2) + Małgorzata Milejska – z racji imienin.

1030

+ Edmund, Alfreda Matysek; Władysław i Bronisława Lipka.

1200

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja Tomickiego w 1. r. urodzin.

1800

+ Ireneusz Opiłka – od siostry Lidii z rodziną.
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