
 

  

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».       
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł 
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.        
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody.                   
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby ka
mień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.              
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść 
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest 
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema 
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej 
jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

być ze Mną. Oni uczynili świadomy wybór — naj
straszliwszy, jakiego człowiek może dokonać: wi
dzieli Jezusa, słuchali Jezusa i są przeciwko Nie
mu.               
U Marka (i Łukasza) jest inaczej: chodzi o człowie
ka dobrej woli: „Ponieważ czyni cuda w moje imię, 
nie może być przeciwnikiem. Nie jest przeciwko 
nam”.                
A zatem jest z nami? Wydaje się to dosyć optymi
styczne.             
W tym punkcie zawsze będziemy podzieleni na 
chrześcijan otwartych i chrześcijan nieufnych. Jan 
jest zwolennikiem getta: „Ten człowiek nie należy 

              „ ON DO NAS NIE NALEŻY”         
Apostoł Jan uważa, że tylko Dwunastu ma prawo 
działać w imię Jezusa: „Widzieliśmy człowieka, 
który w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabra
nialiśmy mu, bo nie należy do nas”. Jezus natych
miast rozrywa ten ścisły krąg, rozszerzając go do 
maksimum: „Kto nie jest przeciwko nam, jest z 
nami”.            
U Mateusza jednak potykamy się o „kto nie jest 
ze Mną, jest przeciwko Mnie”. Inna reakcja? Tak, 
ponieważ sytuacja jest inna. U Mateusza (12,30) 
Jezus zostaje oskarżony przez faryzeuszy o zmo
wę z diabłem! Reaguje gwałtownie: Nie chcecie 
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do nas”. Trzeba sprawdzić. Ślepe otwarcie nie było
by lepsze od sekciarskiego zamknięcia się we wła
snym kręgu.                   
Myśląc o niektórych z tych, którzy wzywać będą 
Jego imienia („Panie, Panie, w Twoje imię proroko
waliśmy i wyrzucaliśmy złe duchy, i czyniliśmy 
cuda”), Jezus powiedział surowo: „W dniu sądu 
oświadczę im: nigdy was nie znałem”.       
Dlaczego? Ponieważ żyli obłudnie. Bardzo pięknie 
mówili: „Panie, Panie!”, byli specjalistami od spraw 
religijnych, ale prowadzili złe życie: „Odejdźcie ode 
Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawo
ści!” (Mt 7,2223).           
Oto kryterium, które pomoże nam zadecydować, 
czy ten albo tamten należy do nas: nie „Panie, Pa
nie!”, lecz troska, aby nie być złym.        
Ktoś powie, że kryterium jest szerokie? Z pewno

ścią. Tym bardziej że trzeba je stosować w sposób 
dynamiczny: zobaczyć, czy w tym momencie ten 
człowiek stara się być dobry. Jeśli tak, należy do 
nas, niezależnie od jego przeszłości. Nie odrzucajmy 
go tylko dlatego, że jest trochę inny, że nie jest zbyt
nio praktykujący albo ortodoksyjny. Że może nawet 
jest dosyć daleko od Chrystusa, ale czuje się przez 
Niego przyciągany.                   
Sami musimy się zastanowić, czy nasza chrześcijań
ska grupa jest miejscem gościnnym, otwartym dla 
innych, czy też jest zamkniętym klubem. Jezus przy
szedł, żeby zgromadzić wszystkich ludzi. Jeśli za
mykamy drzwi, chcąc by nasza grupa była bardzo 
porządna, będzie nam ze sobą dobrze. Ale być może 
nie będzie wśród nas Jezusa.    
   Ks. ANDRÉ SÈVE   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ           

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 

Śp. Barbarę Molenda , 89 lat 
 

"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  

a światłość wiekuista  niechaj jej świeci,  

na wieki wieków. Amen.  

Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
  

Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 

Kamil Piotr Magala, kawaler lat 31  

          zam. Kielce        i 

Anna Teresa Latosińska, panna lat 32  

zam. Ogrodzieniec 

65. Lecz dlaczego musi być na świecie  
tyle cierpienia i zła?  

Czy to wszystko nie jest raczej  
bez sensu dla ludzi, którzy cierpią z powodu  

nieszczęść, chorób lub ubóstwa? 
Paweł mówi: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystu
sie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15, 19). 
Niestety, często było to interpretowane jako wzywa
nie do biernego przyzwolenia na zło, czekanie na 
nagrodę po śmierci w niebie. Paweł, podobnie jak 
Jezus przed nim, wiedział że musimy stawić czoło 
temu złu, które leży w naszych ludzkich możliwo
ściach, zarówno w nas samych, jak i w innych. Ma
my nadzieję na ostateczne przekształcenie wszyst
kiego w Chrystusie (Flp 3, 10. 21), ale wiemy, że 
takie przekształcenie zaczęło się na naszym chrzcie, 
który uzdalnia nas, byśmy „wkroczyli w nowe ży
cie” (Rz 6, 4). 
Taka nadzieja nie likwiduje tajemnicy zła; raczej ją 
podkreśla. Zło nie jest problemem, który ma racjo
nalne rozwiązanie, ponieważ zło jest z natury irra
cjonalne. Wszystkie próby zracjonalizowania zła i 
umieszczenia go w jakimś wyższym systemie my
ślowym nic powiodły się. Nie można zracjonalizo
wać czegoś irracjonalnego. 
Często zadawane pytanie: „Dlaczego Bóg pozwolił, 
by to mi się przydarzyło?” nie dopuszcza żadnej 
odpowiedzi. Jakkolwiek jest to trudne, jedyne pyta
nie, które można zadać pośród tragicznego wydarze
nia to: Co mogę lub powinienem zrobić teraz, kiedy 
się to wydarzyło? Jak również to może współdziałać 
we wszystkim dla dobra (Rz 8, 28)? 
W Piśmie, na pytanie o zło, Bóg daje nam dwie od
powiedzi, choć być może żadna z nich nie jest taka, 
jak byśmy chcieli. W Księdzie Hioba jedyną odpo

wiedzią, jaka się ostatecznie pojawia, jest to, że zło 
samo jest osłonięte tajemnicą tego samego Boga, 
który odpowiada z wichru (Hi 38, Inn; 40, 6nn). Są 
pewne zła, np. katastrofy naturalne, które są po pro
stu poza naszą kontrolą i poza naszym zrozumie
niem. Ale co z tym złem, które pochodzi z ludzkie
go serca i może być zmienione? Drugą odpowiedzią 
Bożą jest posłanie swego ukochanego Syna, który 
kroczy solidarnie z najbardziej nieszczęsnymi i uci
skanymi, i który cierpi to, co oni cierpią, aż do 
śmierci wyrzutka i złoczyńcy na krzyżu. Nie ma 
teoretycznej odpowiedzi na pytanie o cierpienie. 
Jedyną odpowiedzią Boga jest kroczenie z nami 
drogą, nową drogą prawdy i życia, która stara się 
pokonać moc grzechu i śmierci od wewnątrz ludz
kiego serca. 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  3 9  

                     Żarliwość selektywna 
            Ewangelia jest jak grawitacja – dotyczy również tych, którzy jej nie uznają. 

Od pewnego czasu grasują po kraju, a i za granicą 
też, ludzie z koszulkami, na których widnieje słowo 
KONSTYTUCJA. Niech tam który z nich znajdzie 
dostęp do człekokształtnej figu
ry, zaraz ją ubiera w rzeczone 
wdzianko. Przyozdobili tak 
Neptuna w Gdańsku, Syrenkę w 
Warszawie, rzucili się też na 
rzeźby upamiętniające konkret
ne osoby. Koszulka zawisła na 
pomnikach króla Jana Sobie
skiego czy prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, a i figurze Jana 
Pawła II gdzieś tam nie przepu
ścili. Prawdopodobnie oznacza 
to dramatyczny niedostatek ży
jących autorytetów, które przy
wdziewając ich koszulkę, chcia
łyby zamanifestować sprzeciw 
wobec łamania Ustawy Zasadniczej. Bo o to tam 
podobno chodzi – o nienaruszalność postanowień 
konstytucji, o świętość jej zapisów, o szacunek dla 
prawa. 
Nigdy chyba jeszcze nie widziano tak gorliwych 
obrońców konstytucji. Przyczepili się do niej ci lu
dzie jak ekolog do drzewa z kornikiem drukarzem. 
Konstytucja najważniejsza, konstytucję trzeba trak
tować z nabożeństwem większym niż chrześcijanin 
traktuje Biblię. To pewnie dlatego takie larum pod
niosło się w lewicowych mediach po słowach abp. 
Depo, który ze szczytu Jasnej Góry ośmielił się 
stwierdzić, że Ewangelia jest ważniejsza od konsty
tucji. 
Dla mnie to akurat oczywiste – ale rozumiem, że nie 
każdy musi stawiać wóz za koniem. Bo można od
wrotnie. Skoro jednak ktoś tak bardzo ceni konstytu
cję, to niech przynajmniej nie robi tego wybiórczo. 
A tak właśnie robią tekstylni manifestanci – w każ
dym razie ci z pierwszych stron gazet. Przykleili się 
do kwestii dyskusyjnych, a jednocześnie z reguły 
kwestionują zapisy jasne i jednoznaczne. Na przy
kład: Konstytucja definiuje małżeństwo jako zwią
zek kobiety i mężczyzny. Czy koszulkowcy kiedy
kolwiek bronili tego zapisu? Czy dla niego przemie
rzają ulice i zagranice? A w życiu! Tak się składa, 
że ci akurat ludzie bardzo często nie przyjmują tego 
do wiadomości i gdzie mogą, próbują wymusić ak
ceptację w Polsce jednopłciowych „małżeństw”. Po
dobnie jest z innymi zapisami konstytucji. Trybunał 
Konstytucyjny już dawno temu orzekł, że aborcja na 
życzenie jest niezgodna z konstytucją, a mimo tego 

koszulkowe środowisko nie ustaje w wysiłkach, że
by przywrócić pełną swobodę zabijania dzieci. W 
tych sprawach konstytucja już jakoś nie jest dla nich 

autorytetem. W obronie tych 
rzeczy nikt nie kładzie się na 
chodnikach i nie wali pode
szwami w policyjne tarcze. 
Nie twierdzę, że tak należałoby 
się zachowywać, nic podobne
go. Śmiem jednak twierdzić, że 
w Polsce jest znacznie więcej 
szczerych zwolenników Ewan
gelii niż wybiórczych miłośni
ków konstytucji. Tyle że ci 
pierwsi często boją się dać 
świadectwo swoim przekona
niom – i powstaje wrażenie, że 
przestrzeń publiczna należy tyl
ko do tych drugich. 

       Franciszek Kucharczak  

ŚŚWIĘTYWIĘTY  JJÓZEFÓZEF  modlitwy    

 
Cześć Ci oddaję święty Józefie i jak Bóg Oj
ciec powierzył Twojej pieczy swego Jedno
rodzonego Syna, tak i ja również oddaję się 
pod Twoją przemożną opiekę. Czuwaj nade 
mną, bądź moim Orędownikiem u Jezusa 
Chrystusa, którego byłeś na ziemi troskli
wym, wiernym i kochającym Ojcem, Żywi
cielem i Obrońcą. 
Powierzam Ci dzisiaj także tę moją troskę ... 
(wymienić ją). Dopomóż mi, niezawodny Pa
tronie, bo Ty wszystko możesz uprosić 
u swego przybranego Syna. Okryj mnie 
płaszczem swej opieki i błogosław mi. 
Amen. 
Święty Józefie, z ufnością udajemy się do 
Ciebie we wszystkich trudnościach 
i cierpieniach, które nas przytłaczają. Racz 
wziąć w swoje miłościwe dłonie tę ważną 
i trudną sprawę, która jest przyczyną nasze
go niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe za
kończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro 
oddanym Tobie sługom. Amen. 
 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.09.2018-07.10.2018r 

                        30  wrzesień -  Niedziela 
7.00+ Stefan Wyrodek w 30 r. śm.;  
       + Antonina i Konstanty Dybkowscy    
9.00+ Leon Podsiadło w 10 r. śm.                                        
10.30+ Henryk Lubach w 2 r. śm.  
               od żony z córkami i rodzinami   
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
      wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Sebastiana  
      w 25 r. ur. i Mateusza w 21 r. ur. Flak 
17.00* Skałka 
18.00+ Zenobia Czerniszew  od swatów z Huciska 
                 01  październik  -  poniedziałek 
7.00 + Stanisława Słaba  od kuzynki Magdaleny Gruca 
7.00+ Zofia Tokarczuk  
               od Wiktorii Szenknecht z wnuczką  
17.00+ Marianna Stanek  od swata Stefana      
                     02  październik  -  wtorek  
7.00+ Barbara Tokarczyk  od syna z rodziną    
7.00+ Andrzej Bednarz 
17.00+ Stanisława Słaba  od córek z mężami i wnuków 
                     03  październik -  Środa 
7.00+ Marian Wojciechowski  od swatów Królów 
7.00+ Stanisława Słaba  od rodziny Torbusów 
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                04  październik -  I Czwartek   
7.00 + Henryk Jasiówka - od sąsiadów Foryś  

 

7.00+ Zenobia Czerniszew  
            - od Sławomira i Katarzyny Janiec z rodziną  
15.00* Cementownia  
17.00+ Stanisława Słaba  
              od wnuczki Kariny, Krystiana i Wiktorka    
                      05  październik -   I Piątek 
7.00+ Stanisława Słaba  od rodziny Mikoda i Możdżeń 
7.00+ Barbara Tokarczyk  
            od Eustachego i Małgorzaty Tokarczyk 
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
                      06  październik -  I Sobota 
7.00+ Zofia Tokarczyk  od rodziny Rudy   
16.00* Skałka 
16.00* Żywy Różaniec 
17.00+ Zdzisław w 8 r. śm. i Dariusz Firek  
                     07  październik -  Niedziela 
7.00+ Stefan i Agnieszka Stanek;  
       + Sabina, Mieczysław i Wacław Molenda    
9.00+ Stanisław, Piotr, Lucyna, Marianna i  
           Wincenty Czerw                                         
10.30+ Natalia i Stanisław Ćmak;  
         + Wiesława Jezierska; + Wanda Łuczyk   
12.00+ Piotr i Zdzisław Stąpel  
16.00* Skałka 
17.00+ Mieczysław Kuchta  od synowej Lucyny 

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 11.00 i 18.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu godz. 17.00  
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;  

*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

1. Od jutra rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Wierni, którzy odmawiają różaniec w Kościele, w domu lub w 
pobożnym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust zupełny. Należy jednak pięć dziesiątek odmówić w sposób ciągły i z 
modlitwą  pobożne rozważanie tajemnic. Różaniec w naszym Kościele codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 
17.00. Przypominamy , że od soboty przechodzimy na zimowy czas odprawiania Mszy św. i funkcjonowania Kance
larii Parafialnej. Msze św. w Sobotę i Niedzielę w Kościele po południu już o godz. 17.00 a w Sanktuarium Matki 
Bożej Skałkowej o godz. 16.00 Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi. 
2. W tym tygodniu przypadają I Czwartek miesiąca, Msza Św. na Cementowni o godz. 15.00. Jest to również, dzień 
modlitw o powołania kapłańskie i zakonne: „ Prośmy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo Swoje”  i I 
Piątek miesiąca, spowiedź w kościele od godz. 16.30 W tym dniu oddajmy cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
i I sobota miesiąca, odwiedziny chorych w domach od godz. 9.00 i Msza św. dla  Żywego Różańca w Kościele o 
godz. 16.00 
3. W środę zapraszamy na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby po-
lecać Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. Mamy tyle spraw które leżą nam na sercu, polecajmy je  przez opiekę 
Matki Bożej Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi.  
4. Przypominamy młodzieży, która chce przystąpić do sakr. bierzmowania w 2019r że, do 14 X 2018r czyli do Dnia 
Papieskiego mają złożyć deklarację, z zamiarem przyjęcia sakr. Bierzmowania.   
4. W środę  03 X 2018r zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie, po Mszy św. wieczor
nej. 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się  
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Kościele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


