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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».
Łk 17,5
Dziś, kiedy wsłuchujemy się w liturgię słowa, uderza nas zapewnienie Apostoła Narodów skierowane
do Tymoteusza w drugim czytaniu: „Albowiem nie
dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Dalej św. Paweł zachęca go do dawania świadectwa życia zgodnego z Dobrą Nowiną.
Zapewnia go też o obecności w nim Ducha Świętego. On to pomoże mu strzec „depozytu” wiary. Z niego zaś wypływa konkretny sposób chrześcijańskiego
postępowania według „zdrowych zasad”.
Innymi słowy, autentycznie wierzący, jak pisze
prorok Habakuk w pierwszym czytaniu: „żyć będzie
dzięki swej wierności”. Wierności Bogu, wierności
Jego obietnicom. Nie musi się niczego obawiać,
„albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”, jak czytamy
w niedzielnym Psalmie 95.
Niemniej jednak chrześcijanin nie może popaść
w jakąś formę samouwielbienia, sądząc, że jest już
doskonały, a jego wiara jest wystarczająco pewna
i niewzruszona; nie może osiąść na laurach. Wie-

dzieli o tym doskonale uczniowie Chrystusa Pana.
Stąd też ich prośba skierowana do Jezusa: „Przymnóż nam wiary”. W odpowiedzi Mistrz z Nazaretu wypowiada słowa o ziarnku gorczycy i morwie
przesadzonej w morze. Kończy jednak opowieścią o
panu i słudze, która ma nauczyć nas pokory; również pokory w wierze – „słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.
Człowiek zanurzony przez chrzest św. w Chrystusa nie może zapomnieć, że wiara jest jego największym skarbem. Ma ją pielęgnować i jej strzec.
Najlepiej służy temu modlitwa. Papież Franciszek
daje nam jej świadectwo w prostych słowach: „Każdego poranka modlę się brewiarzem. Lubię modlić
się psalmami. Następnie celebruję Mszę świętą.
Modlę się różańcem. To, co najbardziej lubię, to adoracja wieczorna, nawet kiedy mam rozproszenia
i myślę o czymś innym, a nawet gdy, modląc się,
usnę. Wieczorem więc, pomiędzy siódmą a ósmą,
przez godzinę adoruję Najświętszy Sakrament. Również modlę się modlitwą myślną, kiedy czekam w kolejce do dentysty czy też w innych momentach dnia”.
Wołajmy razem z apostołami do Pana Jezusa:
„Przymnóż nam wiary”.

Rok Wiary

W Roku Wiary możemy, a nawet powinniśmy zadawać
sobie pytania związane z naszą wiarą. Człowiek, który
nie zastanawia się nad tym, w co wierzy, w rzeczywistości nie czyni postępów, a wręcz robi cofa się w
rozwoju duchowym. Trzeba pytać, pytać i jeszcze raz
pytać… i szukać odpowiedzi.

Katecheza 10
Wierzę… w święty Kościół powszechny…

DOM I OJCZYZNA
Wyznanie wiary w Kościół zawsze budziło opór.
Zwłaszcza uznanie, że jest święty. Tylko ten, kto doświadczył, jak Kościół dźwiga ludzi, jak daje im ojczyznę i nadzieję, wie, czym jest Kościół. Święty Kościół grzeszników.

S

łowo „Kościół” utraciło dziś sporo ze swego pierwotnego znaczenia. Kiedy słyszymy w mediach,
że Kościół coś zrobił lub nie zrobił, albo coś
uważa czy czemuś się sprzeciwia, to prawie zawsze
ma się na myśli samych biskupów. W prasie, radiu,
telewizji mówi się wciąż o Kościele tylko w kategoriach politycznych lub socjologicznych. Takie postrzeganie Kościoła staje się powszechne także wśród
wierzących. Wielu katolików mówi o swoim Kościele z zimnym dystansem: „Co ten Kościół znowu od
nas chce?, itp., itd.”. Smutne to.
Na Kościół trzeba patrzeć z wiarą. Tylko ona pozwala bowiem uchwycić, czym on właściwie jest i czym
być powinien. Wiara pozwala zobaczyć, że Kościół
jest Bożym narzędziem, że żyje w nim zmartwychwstały Chrystus, że mimo ludzkiej nędzy działa w
nim Duch Święty. Wyznajemy w Credo: wierzę w Kościół. To konsekwencja wyznania wiary w Chrystusa
i Ducha Świętego.
NASZE TWARZE NAM POMAGAJĄ
W Biblii spotykamy mnóstwo obrazów i symboli
Kościoła, które mówią nieraz więcej niż uczone definicje: owczarnia, trzoda, pole uprawne, winnica,
Boża budowla, rodzina, świątynia, miasto święte, oblubienica Chrystusa, Jeruzalem, nasza Matka. Najważniejsze biblijne określenia to: Lud Boży, Ciało
Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego. Każde z tych
pojęć przybliża tajemnicę Kościoła, ukazuje nieco
inny jej odcień. Wskazuje na obecność źródła –
Boga w Trójcy. Ta sama miłość, która łączy Ojca,
Syna i Ducha Świętego, pulsuje w Kościele, spaja
go, oczyszcza, rozlewa się na świat.
Sobór Watykański II (1962-65) postawił pytanie:
Kościele, co mówisz sam o sobie? Wypracował coś
w rodzaju definicji: „Kościół jest w Chrystusie jakby
sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego
rodzaju ludzkiego”. Wyjaśnijmy. Sakramenty (chrzest,
bierzmowanie, Eucharystia itd.) to siedem widzial-

nych znaków, przez które człowiekowi udzielana
jest niewidzialna laska Boga. Tutaj jednak słowem
„sakrament” określony jest Kościół jako całość. Wniosek: wszystko w Kościele ma wymiar sakramentalny, czyli to, co widzialne, prowadzi do tego, co niewidzialne. Od materii do ducha. W widzialnej rzeczywistości Kościoła (ludzie, struktury, sakramenty, hierarchia itd.) jest obecna i działa rzeczywistość duchowa, Boska, którą można dostrzec jedynie
oczami wiary. Pisał przed wiekami św. Augustyn:
„Nasze twarze wzajemnie sobie pomagają. Apostołom oglądany Chrystus pomagał uwierzyć w przyszły Kościół; nam pomaga oglądany Kościół, żebyśmy uwierzyli w zmartwychwstałego Chrystusa”.
JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY, APOSTOLSKI
Te cztery cechy bywają nazywane znamionami
Kościoła. Opisują najważniejsze rysy Kościoła. Wierzymy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny
i apostolski nie sam z siebie, ale dzięki Chrystusowi.
Co to właściwie oznacza?
■ JEDEN. Chodzi tu o jedność i jedyność Kościoła. W sensie najgłębszym Kościół jest jeden, bo
jest jeden Bóg-Źródło, jeden Założyciel (Chrystus)
i jedna „dusza” (Duch Święty). Od początku ten jeden Kościół ukazuje się w różnorodności narodów,
kultur, w rozmaitości Bożych darów. To zróżnicowane bogactwo nie sprzeciwia się jedności Kościoła, która wyraża się przez: 1) wyznanie jednej wiary, 2) sprawowanie tego samego kultu (sakramenty),
3) władzę sprawowaną przez następców Apostołów,
czyli biskupów dbających o braterską jedność wspólnoty. Niestety, widzialny Kościół jest podzielony.
Więzy jedności zostały naruszone, ale nie całkowicie zerwane.
Konieczna jest modlitwa o jedność i działania
ekumeniczne na rzecz pełnego zjednoczenia.
■
ŚWIĘTY. Kościół jest święty, ponieważ jest
z Boga i dla Boga. Żyje w nim i działa Chrystus.
Duch Święty prowadzi ludzi do świętości. Kościół
jest dla grzeszników i tworzą go ludzie grzeszni,
którym przebaczono, których wezwano do nawrócenia. Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia.
■
POWSZECHNY. Inaczej: katolicki. Chodzi
tu o dwa aspekty: 1) katolicki, czyli obejmujący ca-

łość wiary, posiadający pełnię środków zbawienia.
2) powszechny, ponieważ jest posłany na cały świat
(misyjność). W każdej lokalnej cząstce Kościoła (diecezja, parafia) żyje Kościół uniwersalny.
■
APOSTOLSKI. To słowo ma trzy znaczenia:
1) Kościół jest oparty na „fundamencie Apostołów”,
którym Chrystus przekazał swoją misję; 2) Kościół
zachowuje i przekazuje naukę apostolską – depozyt
wiary; 3) gwarancją wierności tego przekazu jest urząd apostolski. Sprawują go biskupi, następcy Apostołów, pod przewodnictwem papieża, następcy św.
Piotra.

ŻYWE KAMIENIE
Do Kościoła wchodzi się przez chrzest. Wszyscy
ochrzczeni tworzą Kościół. Św. Piotr pisze: „Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako
duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo...” (1 P 2,5). Ostatni sobór przypomniał tę prawdę o wspólnym kapłaństwie ochrzczonych. Przez
chrzest i bierzmowanie wszyscy mamy udział w potrójnym urzędzie (misji) Chrystusa: prorockim (głoszenie Ewangelii), kapłańskim (oddawanie Bogu chwały, modlitwa) i królewskim (władza duchowa = służba innym). To jest podstawa zasadniczej równości
osób w Kościele i współodpowiedzialności za niego.
Z postanowienia Chrystusa w Kościele istnieją ludzie powołani do posługi duszpasterskiej: biskupi,
prezbiterzy i diakoni. Przez sakrament święceń stają się oni szafarzami sakramentów i urzędowymi
głosicielami Słowa Bożego. Św. Augustyn mówił swoim słuchaczom: „Dla was jestem biskupem, z wami
chrześcijaninem. Tamto jest imieniem przyjętego
obowiązku, to zaś imieniem łaski...”. Hierarchia nie
jest jakąś klasą panującą w Kościele, jest powołana
do służby. Benedykt XVI zwraca uwagę, że słowo
„hierarchia” nie powinno się tłumaczyć jako „święte
panowanie”, ale przekład powinien brzmieć „święte
źródło”. Istotą kapłaństwa jest bycie pośrednikiem
między niebem a ziemią, zadaniem kapłanów jest
budowanie więzi Kościoła z jego Panem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
 w poniedziałek – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
 we środę – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223),
biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego
IV; spisał dzieje naszego narodu w swojej słynnej
kronice
2. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec,
prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele
o godz. 1730 październikowym nabożeństwie.
3. W poniedziałek 7 października 2013 roku przypada piąta rocznica śmierci Księdza Biskupa Adama
Śmigielskiego SDB. O godzinie 1800 Ksiądz Biskup
Grzegorz Kaszak będzie przewodniczył mszy świętej, która zostanie odprawiona w intencji Zmarłego
w sosnowieckiej bazylice katedralnej. Zachęcamy,
aby w modlitwach polecać dobremu Bogu pierwszego Pasterza naszej diecezji.
4. Przypominamy, że od 1 października Msze św.
wieczorne są odprawiane o godz. 1700 a w sobotę
i niedzielę Msze św. w Sanktuarium na Skałce o godz.
1600, a Kancelaria popołudniu jest czynna w środę
i piątek w godz. 1600 – 1700.
5. W środę po Mszy wieczornej zapraszamy na spot-

kanie Kręgu Biblijnego.
6. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy
obchodzić Dzień Papieski, który na trwałe wpisał
się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w
kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym
celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej
młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym
bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę
specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.
7. Jednym z ważniejszych wydarzeń w Roku Wiary
będzie Dzień Maryjny, obchodzony pod hasłem
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” w dniach
12 i 13 października 2013 roku. Będzie to czas bardzo intensywnej modlitwy razem z Ojcem Świętym
oraz zawierzenia świata Maryi Dziewicy. Zachęcamy do łączenia się w modlitwie z całym Kościołem.
8. Dzisiaj Kościół w Polsce okazuje konkretny znak
solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną, podejmiemy ogólnopolską modlitwę w tych intencjach po mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

7 – 12 października 2013 r.

7 października – poniedziałek
700

1) + Jan Zagała – od sąsiadów Rybińskich, Podsiedlików i Bukowskich.
2) + Jerzy Podsiedlik – od rodziny Rybińskich i Apel.

1700

+ Kazimierz Wójcik (17. r. śmierci); Mieczysław Wójcik; Anna, Bolesław Pałucha;
Jan, Stefania, Józef Karpała.

8 października – wtorek
700

1) + Jan Zagała – od teściów Weroniki i Stefana Grzanków.
2) + Krzysztof Głuszek – od babci.

1700

+ Anna Kosoń – od chrześnicy Sylwii z rodziną.

9 października – środa
700

1) + Jan Zagała – od rodziny Chyżewskich.
2) + Krzysztof Głuszek – od brata z rodziną.

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

10 października – czwartek
700

1) + Jan Zagała – od Małgorzaty i Andrzeja Stachurskich.
2) + Krzysztof Głuszek – od rodziców i rodzeństwa.

1700

+ Piotr, Lucyna, Stanisław Czerw.

11 października – piątek
700

1) + Grzegorz Biedak – od rodziców.
2) + Marianna Podsiadło – od zarządu i pracowników firmy „Eko-GWAIM”
w Ogrodzieńcu.
3) + Stanisław Gajdziński – od matki.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

12 października – sobota
700

1) + Marianna Podsiadło – od rodziny Olesik i Śleboda.
2) + Krzysztof Głuszek – od cioci Wnukowej z rodziną.

1700

+ Leopold Jarza – od żony z rodziną.

13 października – niedziela
700

+ Władysława i Józef – w 100. r. urodzin.

900

+ Stefan, Agnieszka Stanek; Sabina, Mieczysław Molenda.

1030

+ Lucjan Grzebieluch.

1200

Chrzest.

1700

+ Aniela Pilarczyk.
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