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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Łk 9,20
Chrystus Pan każdemu z nas stawia to pytanie.
Warto zatem dziś zapytać siebie: Kim On jest dla
mnie?
Współcześnie wielu chciałoby widzieć Jezusa wyłącznie jako pobożnego żyda żyjącego ideałami zaczerpniętymi z Biblii hebrajskiej, który oddał za nie
życie w latach 30. pierwszego stulecia. Wielu chętnie widziałoby w Nim tylko bardzo dobrego człowieka wzywającego do życia w pokoju z innymi,
nawołującego do miłowania Boga i drugiego człowieka. Wielu chciałoby Go postrzegać wyłącznie
w kategoriach ziemskich, czysto ludzkich.
A przecież On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. On jest jednym pośrednikiem
między Bogiem a ludźmi. Św. Paweł Apostoł napisał
o Nim w Liście do Galatów, że wszyscy, dzięki wierze, jesteśmy „synami Bożymi w Chrystusie Jezusie.
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już

żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety,
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 26-28).
Tworzymy zatem wspólnotę Kościoła, a „bycie
Kościołem, bycie Ludem Bożym, zgodnie z wielkim
planem miłości Ojca oznacza bycie Bożym zaczynem pośród naszej ludzkości, oznacza głoszenie
i wnoszenie zbawienia Boga w ten nasz świat, który
często jest zagubiony, potrzebujący odpowiedzi, które dodawałyby otuchy, dawałyby nadzieję, dawałyby
nową siłę w kroczeniu drogą. Niech Kościół będzie
miejscem miłosierdzia i nadziei Boga, gdzie każdy
będzie mógł się czuć przyjętym, kochanym, doświadczającym przebaczenia i zachęcanym do życia
według dobrego życia Ewangelią. I ukazywać się
jako ten, kto jest przyjęty, kochany, komu przebaczono i kogo zachęcono – Kościół ma być otwartymi drzwiami, aby wszyscy mogli [do niego] przyjść
i my winniśmy wyjść przez te drzwi, aby głosić
Ewangelię” (słowa papieża Franciszka wypowiedziane
podczas audiencji generalnej 12 czerwca br.).

Rok Wiary

Trwa Rok Wiary zainaugurowany jeszcze przez papieża Benedykta XVI. Warto pytać siebie, czym wiara
jest w moim życiu? Jaki ma na nie wpływ? Warto o to
pytać zwłaszcza w kontekście dzisiejszej Ewangelii,
w której Chrystus zadaje pytanie: „A wy za kogo mnie
uważacie?”.

Katecheza 2
Wierzę… w Stworzyciela nieba i ziemi…

Z NICZEGO NIE MA NIC
Tak mawiały praktyczne kobiety na Śląsku. I miały rację. Skąd świat? Skąd człowiek? Z nicości, z wiecznej materii, z przypadku...? Wiara odpowiada:
świat i człowiek są z Boga, z Jego miłości.

B

iblia zaczyna się od słów: „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię". Potem następuje opis
stworzenia świata. Przez sześć dni Bóg ciężko
pracuje. W ciągu pierwszych trzech dni tworzy: światło i ciemność, ziemię i niebo, wodę i lądy, a potem
zapełnia te przestrzenie słońcem, księżycem, gwiazdami, rybami, ptactwem i zwierzętami lądowymi.
Na koniec Bóg stwarza człowieka „na swój obraz
i podobieństwo". Jak refren powraca zdanie: „Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było dobre".
Siódmego dnia Stwórca odpoczywa. Ten opis jest
w Księdze Rodzaju uzupełniony opowieścią o ulepieniu człowieka z prochu ziemi i stworzeniu kobiety z żebra Adamowego.
Wielu chrześcijan wstydzi się tych biblijnych
opisów. Łatwo dajemy się zapędzić w kozi róg tym,
którzy mówią: „Jak można dzisiaj wciąż wierzyć w
takie bajki?". Otóż można! Przecież bajki przekazują także prawdę o życiu. Czynią to po swojemu,
czyli nie językiem nauki, ale językiem opowieści,
poezji, symbolu, metafory. Trzeba je tylko umieć
interpretować. Pismo Święte także przekazuje wiele
istotnych religijnych prawd językiem opowieści, więc
nawet bajki.
Pierwsze chwile istnienia świata nie koniecznie
wyglądały tak, jak jest to opisane w Biblii. Pismo
Święte nie jest podręcznikiem naukowym. Pan Bóg
nie przyjął też roli oświeciciela ludzkich umysłów,
który miałby poprzez swoje słowo uronić rąbka
tajemnicy, jak świat powstał, lecz bazował na wy-

obrażeniach świata, jakie mieli ówcześni ludzie.
Oznacza to, że opisu świata nie wolno wręcz interpretować dosłownie, ale jako swego rodzaju poemat, którego przesłaniem jest, że głównym autorem, pomysłodawcą i architektem świata jest Bóg.
To jednak, jak ten świat się formował, pozostawmy
dociekaniom naukowców.
BÓG CHCIAŁ ŚWIATA I NAS
Spróbujmy pokrótce zinterpretować biblijną opowieść o stworzeniu świata. Jakie płyną z niej prawdy wiary?
Biblia mówi o stworzeniu świata i człowieka językiem obrazu, metafor, symboli, narracji. Autor posługuje się takim obrazem świata, jaki funkcjonował
w jego czasach. Nie jest przedmiotem wiary to, że
świat powstał w sześć dni i od początku został
stworzony takim, jakim Go widzimy. Intencją Pisma Świętego jest wskazanie, że Bóg jest stwórcą
świata i człowieka.
Bóg stworzył świat w sposób całkowicie wolny.
Inaczej mówiąc, świat nie powstał ani z przypadku,
ani w wyniku jakiejś konieczności czy przeznaczenia. Bóg mógłby się obyć bez nas i bez świata, ale
On chce i nas, i świata.
Świat jest uporządkowany, jest w nim pewien
ład. Świat nosi ślad mądrości i piękna swego Stwórcy. Dlatego sama obserwacja świata pozwala w jakimś stopniu na odkrycie prawdy o Bogu Stwórcy.
Świat jest dobry. Wszystko pochodzi od Boga:
materia i duch. Tradycyjne wyrażenie mówi, że
Stwórca stworzył świat z niczego. To oznacza, że
nie było wcześniej żadnej materii czy sił, którymi
Bóg się posłużył. Świat powstał z miłości Boga
i istnieje ku chwale Boga.
Bóg nadal podtrzymuje świat w istnieniu. Teologia mówi o tzw. creatio continua – ciągłym stwarzaniu. Bóg przenika, ogarnia wszystko. Każde istnienie ma w Nim źródło.
CZŁOWIEK – OSOBISTA IDEA BOGA

Michał Anioł, Stworzenie Świata

Kim jest człowiek? Na to pytanie może odpowiadać fizyk, chemik, biolog, filozof. Odpowiada
także wiara. Wyjaśniając pochodzenie człowieka,

Biblia posługuje się opowieścią o Adamie (ozn. człowiek) i Ewie (ozn. matka żyjących). „W Adamie
powinniśmy widzieć każdego z nas” (kard. Ratzinger). A zatem co mówi wiara?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Co to oznacza? Jako jedyne stworzenie
człowiek posiada godność osoby. Jest kimś więcej
niż tylko częścią świata przyrody. Potrafi wybierać,
tworzyć, dawać siebie. Ma bezpośrednie odniesienie do Boga. Najbardziej podobni jesteśmy do Stwórcy w tym, że potrafimy kochać! Boga i ludzi.
Człowiek jest jednością ciała (proch ziemi) i duszy (tchnienie Boże). Człowiek jest ciałem i duchem.
Nie jest tylko rezultatem ewolucji biologicznej albo
miłości rodziców. Każdy z nas istnieje dlatego, że
chciał nas Bóg-Miłość. Dusza ludzka pochodzi bezpośrednio od Boga. Człowiek jako całość Jest osobistą ideą Boga” (kard. Ratzinger).
„Mężczyzna i kobieta stworzeni razem są chciani
przez Boga jako jedno dla drugiego” (KKK 371). Są
równi w godności, ale różni. Powołani są do two-

rzenia wspólnoty osób, do wzajemnej pomocy, przekazywania życia, czynienia sobie ziemi poddaną.
Stan pierwotnego szczęścia, którego symbolem
był raj, zakłócił grzech. Opis zerwania owocu z rajskiego drzewa jest symbolem, a nie relacją kronikarza. Pierwsi ludzie okazują nieposłuszeństwo Stwórcy, wybierają własną wersję szczęścia, chcą być jak
Bóg, ale bez Boga. Konsekwencją tego wyboru jest
zerwanie więzi z Bogiem, zakłócenie kontaktów międzyludzkich, zagubienie samego człowieka. Symbolem tych gorzkich owoców grzechu jest wygnanie
z raju. Konsekwencje złego wyboru pierwszych ludzi
przechodzą na innych. To tajemnica jakiejś ludzkiej
solidarności w złu. Teologia nazywa ten stan, w którym człowiek się rodzi, „grzechem pierworodnym”.
W człowieku jest wewnętrzne pęknięcie: pragnie
Boga i zarazem buntuje się przeciw Niemu.
Po upadku Bóg szuka człowieka i obiecuje mu
wybawienie. Tę zapowiedź zrealizuje Chrystus, nazwany potem Nowym Adamem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronuje nam:
• w piątek – św. Ireneusz, biskup Lyonu, teolog,
obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, obdarzony tytułami ojca i doktora Kościoła
2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali
swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Za zmarłych ojców pragniemy modlić
się dzisiaj na Mszy św. o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. W poniedziałek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował
drogę Panu Jezusowi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać
życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad
zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
5. W sobotę przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Czcimy ich razem, bo są
dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest
Kościół rzymski. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka. W
Roku Wiary można w tym dniu z racji uczestniczenia w Eucharystii zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
6. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę jednoczy wiernych całej naszej diecezji, którzy w różnych termi-

nach i różnymi drogami zmierzają na Jasną Górę.
W czasie tych rekolekcji w drodze w tym roku podejmiemy refleksję na temat „Z wiarą odważnie
przez życie”. Pierwsza część pielgrzymki diecezjalnej rozpocznie się w Olkuszu 9 sierpnia br. Mszą
święta o godzinie 800 w Bazylice pw. św. Andrzeja
Apostoła. Druga część rozpocznie swoje pielgrzymowanie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Będzinie 23 sierpnia br. Zachęcamy
do udziału w tych pielgrzymkach. Przypominamy,
że w zakrystii można nabyć płytę CD zespołu Pielgrzym pt. „Wierzę”.
7. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy organizuje w sobotę 29 czerwca br. na
Wzgórzu św. Piotra Zlot Rowerowy z diecezji sosnowieckiej. W programie o godzinie 1100 przewidziana jest msza święta odpustowa i konkursy sprawnościowe z nagrodami.
8. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od
Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop
warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i Pismo
Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela
jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego
drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.
Serdecznie zapraszamy na Msze św. na zakończenie roku szkolnego w piątek:
800 - Msza św. dla Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu;
900 - Msza św. dla Szkoły Podstawowej w Podzamczu (w Skałce);
1700 - Msza św. dla gimnazjalistów i uczniów szkół
średnich.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

24 – 30 czerwca 2013 r.

24 czerwca – poniedziałek
700

1) + Janina i Adolf Kmita.
2) + Janina Sojka – od męża i córki.

1800

+ Jan, Janina Żyła.

25 czerwca – wtorek
700

1) + Adam Ciszewski.
2) + Zenobia Dąbrowska – od córki z rodziną.

1800

+ Łucjan Sprycha (9. r. śmierci); Piotr, Janina, Adam Podsiadło.

26 czerwca – środa
700

1) + Zenobia Dąbrowska – od Zenony i Bogumiła Fiutak oraz Marioli i Ryszarda
Dubik z dziećmi.
2) + Janina Wójcik – od bratowej Zenobii.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

27 czerwca – czwartek
700

1) + Władysław Gemza.
2) + Janina Wójcik – od córki.

1800

+ Władysław Kowalski.

28 czerwca – piątek
700

1) + Janina Wójcik – od wnuczków.
2) + Danuta Lubach – od rodziny Piotrowskich.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

29 czerwca – sobota
700

1) + Piotr, Lucyna, Stanisław Czerw.
2) + Piotr, Władysława, Marian Molenda.

1800

W 80. r. urodzin Emilii Biedak – od córki z rodziną i synowej z rodzina.

30 czerwca – niedziela
700

+ Janina, Stefan Wacowscy; Alicja, Władysław Pilarczyk.

900

+ Józef Marczyk.

1100

1) + Piotr Rus; Dariusz Rus.
2) W 35. r. ślubu Elżbiety i Tadeusza Żyłów.

1800

+ Helena, Stefan Maciążek – od córki z rodziną.
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