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Zamyślenia nad Słowem Bożym

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż
po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc
zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż
do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. J 2, 1-11
Boża i ludzka radość
...Człowiek i radość. A czy można postawić tezę:
Bóg i radość? Można! Twój Bóg rozraduje się
tobą! A jakiego porównania użył prorok! Radość
Boga to jak radość młodego człowieka poślubiającego swą wybrankę. Czy można piękniej i więcej powiedzieć o radości Boga? Nie jest to radość
„wiecznego Samotnika”. On cieszy się nami,
ludźmi... Niepojęte, prawda? Jesteśmy Mu więc
potrzebni? Widocznie tak…
I zszedł Bóg pomiędzy ludzi. I umiał po
ludzku się cieszyć. Św. Jan był tego świadkiem. I
opowiada, na co patrzył własnymi oczyma. Opo-

wiada o pierwszym znaku, jakiego wśród ludzi dokonał Boży Syn, gdy stał się człowiekiem. A znakiem w Kanie Galilejskiej było nie tylko przemienienie wody w wino. Znakiem była radość Bożego
Syna przeżywana wśród ludzi i po ludzku. Nie wyobrażam sobie Jezusa na weselu poważnego i dostojnego jak na obrazku. Widzę Jego radość, widzę,
jak ze wszystkimi się cieszy, jak radością promieniuje i urzeka weselnych gości. A woda zamieniona
w wino? No właśnie! Wino – symbol radości. Że
człowiek potrafi nadużyć wina? Niestety tak. Człowiek najpierw nadużył swej wolności. I od tej pory
jest zdolny nadużyć wszystkiego. Nadużywając
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staje się smutny. Dlatego smutek zapisał się w postaci Adama i Ewy. Jako przeraźliwie smutnego
maluje Biblia bratobójcę Kaina: „Dlaczego jesteś
smutny? Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz
pogodną” (Rdz 4,6n). Smutek zaowocował rozpaczą
w Judaszu. A Bóg nie jest smutny i smutku nie nakazuje. Przeciwnie, Apostoł woła: „Radujcie się
zawsze w Panu! Jeszcze raz powtarzam: radujcie
się!” (Flp 4,4).
Niełatwo dziś o radość? Wiem, o co chodzi.
Wiele jest okoliczności życia, które radość gaszą.
Trudności ekonomiczne, kłopoty ze zdrowiem, brutalność i przemoc panoszące się wokół, kłamstwo,
niepewność jutra... Czy jednak powodów do radości
nie ma? Ależ są! A przede wszystkim jest ten jeden:
z nami jest Bóg. Bóg i Jego radość. A radość to jeden z darów Ducha Bożego. Znowu Apostoł Paweł,
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drugie czytanie – właśnie o darach Ducha. Co prawda w tym miejscu o radości nie wspomniał, ale w
tylu innych miejscach jego listów o niej czytamy
(Flp 5,22). A gdy patrzę na ludzi otwartych na dary
Ducha Świętego – czy to będą członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym, czy to będą ministranci
przy ołtarzu, w górach lub na kolędzie... Widzę, czuję i przeżywam z nimi radość. Taką, którą człowiek
niosąc głęboko w duszy, rozświetla serca wszystkich
wokół siebie. Ta radość nie musi karmić się namiastkami. Nie potrzebuje produktów „przemysłu rozweselającego”. Nawet karnawału nie potrzebuje.
A karnawał trwa! Skoro Jezus bawił się na
weselu zostawiając ludziom znak radości, niechże i
radość karnawałowej zabawy będzie naszym udziałem. Ale zawsze i wszędzie tak, by Jezus mógł być z
tobą. I będzie. On i radość. Ks. Tomasz Horak

o Jezusie

75. Na ile to, co wiemy o Jezusie
zależy od zmartwychwstania?
Powiedziałbym, że wszystko, co mówimy o Jezusie
zależy od zmartwychwstania. Jednakże zmartwychwstania nie wolno rozumieć jako odosobnionego
wydarzenia nie związanego z krzyżem, który określa, że jest to zmartwychwstanie tego właśnie ukrzyżowanego człowieka (zob. pytanie 67). Oprócz
krzyża-zmartwychwstania jako jednego nierozłącznego wydarzenia, musimy to wydarzenie powiązać
z ludzkim i historycznym życiem Jezusa, które je
poprzedzało, oraz z trwającym nadal, wypełnionym
Duchem życiem Kościoła, które po nim nastąpiło.
Wszystko to stanowi „wydarzenie Chrystusa” to jest
całą historię Jezusa.
Tym, co umożliwiło Kościołowi pierwotnemu
przejście od Jezusowego głoszenia królestwa Bożego do głoszenia samego Jezusa jako Chrystusa i Pana, było objawiające doświadczenie zmartwychwstania. Doświadczenie to polega nie tylko na tym,
że uczniowie znali Go teraz inaczej niż wcześniej,
to znaczy że ich wiedza o Nim się zmieniła. Doświadczenie to objawiło coś dużo bardziej zasadniczego, a mianowicie, że sam Jezus jest teraz
inny, że został przemieniony, przekształcony w nową istotę ludzką, Syna Człowieczego. Jezus, używając apokaliptycznego obrazu „Dnia Syna Człowieczego”, głosił, że Bóg odda sprawiedliwość Jego
działalności. Jego niepowodzenie i odrzucenie zostało odwrócone i przekroczone przez apokaliptyczne „wydarzenie” krzyża-zmartwychwstania. Nieunikniony wniosek płynący z tego samego Ducha,
który namaścił i dawał natchnienie Jezusowi podczas Jego działalności, i który przekształcił Go w
objęciach Bożej miłości, jest taki, że Jezus teraz,

Michael L. Cook SJ

jest Synem Człowieczym. Mogło to śmiało być najwcześniejsze wyraźne stwierdzenie Jego tożsamości
przy użyciu tytułu chrystologicznego, jakie mamy.
To stwierdzenie bardzo szybko doprowadziło do
myśli, że jeśli Jezus został utożsamiony z ostatecznym i decydującym aktem Bożej stwórczości w
zmartwychwstaniu, to jest utożsamiony z całością
Bożej działalności stwórczej. W ten sposób jest postrzegany jako Syn Człowieczy, który wkrótce powróci z wielką mocą i chwałą (Mk 13, 24-27); jako
Syn Człowieczy, wywyższony na prawicę Boga (Mk
14, 62); jako Syn Człowieczy, który ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów i sprzeciwiania się
władzom swych czasów (Mk 2,10. 28); jako Syn
Człowieczy, który musiał być odrzucony i zabity
(Mk. 8, 31; 9, 31; 10, 33). Wkrótce zaczęły funkcjonować inne tytuły, aby pomóc Kościołowi rozszerzyć i rozwinąć swoje chrystologiczne rozumienie,
ale cały ten rozwój miał swe korzenie i podstawy w
głównym i decydującym doświadczeniu zmartwychwstania. Niezbędnym katalizatorem było natchnienie
Ducha Świętego, który doprowadził Kościół pierwotny do całej prawdy o Jezusie (J 16, 12-15).

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:
Śp. Czesławę Latacz, 80 lat
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."
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Wezwać kogo trzeba
Najlepsze można zrobić, gdy już nie wiadomo, co robić.
Leży człowiek na chodniku. Podbiega do niego facet
po kursie pierwszej pomocy i zaczyna
go reanimować. Spomiędzy gapiów wychodzi kobieta i też chce pomóc. – Proszę mi nie przeszkadzać. Realizuję drugi punkt udzielania
pierwszej pomocy! – szorstko
reaguje ratownik amator. – Dobrze, ale jak już pan dojdzie
do punktu „wezwać lekarza”,
to jestem.
Pomyślałem o tej anegdocie,
gdy zaprzyjaźniony ksiądz
opowiadał mi o bezradności,
jaką czasem czuł w czasie odwiedzin kolędowych. Bo bywają dramatyczne sytuacje, ludzie nie potrafią się pogodzić z tragediami,
nie chcą wybaczyć ludziom, a i Boga obciążają winą
za to, co się stało. Chciałby człowiek pomóc –
a tu zero możliwości. Mur, ciemność, zupełnie jakby się gadało z dzieckiem odciętym od internetu.
Od pewnego czasu coraz mocniej dociera do mnie,
że ta chwila, w której człowiek (nie tylko ksiądz)
nie wie, co zrobić – to jest właściwy moment, żeby
wreszcie zrobić coś skutecznego: wezwać Lekarza.
Robi się to, na przykład, tak: Czy mogę się za panią/
pana pomodlić? Jeśli ta osoba się zgodzi, modlimy
się. Swoimi słowami albo wyuczoną formułką, byle
szczerze. Jak komu pasuje, można mu położyć rękę
na ramieniu czy innej głowie. I co potem? Potem
można ciasteczko zjeść czy herbatę dopić, jeśli dali
– i do domu. Lekarz przyszedł, niech się martwi.
Taka modlitwa zadziała, bo Bóg „wysłuchuje
wszystkich próśb zgodnych z Jego wolą” (1 J 5,14),
a uzdrowienie duszy jest zawsze zgodne z Jego wolą. Uzdrowienie ciała niekoniecznie, ale to nie nasza
sprawa wiedzieć, co Bóg chce z danym człowiekiem
zrobić – mamy się modlić o niego całego, z duszą
i ciałem. Konkretnie, na miejscu, ryzykując, że się
ośmieszymy. To jednak ryzyko pozorne, bo,
po pierwsze, naprawdę śmieszni jesteśmy, gdy się
nie modlimy, a po drugie, jest tu ogromnie wiele
do zyskania.
To przekonanie wzmocniło się we mnie, gdy niedawno odwiedziliśmy z przyjaciółmi ze wspólnoty
chorych w dużym szpitalu. Oprócz krótkiego świadectwa o działaniu Jezusa w naszym życiu
i zaproszenia na Mszę św. w szpitalnej kaplicy, proponowaliśmy modlitwę. W pierwszym pokoju,
do którego weszła moja grupa (grup było więcej),
leżeli dwaj nieprzytomni panowie. Przy leżącym

koło okna siedziało kilka osób z rodziny, przy drugim żona. Ci pierwsi zareagowali niechęcią.
„On i tak by nie chciał” – powiedziała jedna
z obecnych tam kobiet. Żona
drugiego mężczyzny wyraziła
chęć, więc zaczęliśmy się
za niego modlić. Gdy skończyliśmy, koło mnie już stała tamta kobieta spod okna. „My jednak bardzo prosimy, podjęliśmy decyzję za niego” – powiedziała. Podeszliśmy więc
i do tamtego pacjenta.
W trakcie modlitwy on otwarł
oczy i patrząc na krewnych,
zaczął mówić: „Mówcie zawsze prawdę… prawda
was wyzwoli…”. Nie wiedziałem, o co chodzi,
ale tamte osoby wyglądały na głęboko poruszone.
I co dalej? Poszliśmy. Przyszedł Lekarz. Najlepszy.
Myślę więc sobie, że my, chrześcijanie,
nie stosujemy zasad pierwszej pomocy. Gdy przychodzi do wezwania Jezusa, rozkładamy ręce.
A właśnie wtedy trzeba je wznieść. I zaczną się cuda.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania Ciebie i Twoich
doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze
znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od
Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską
miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się
grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.
Św. Jan Paweł II

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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.

1. W tym tygodniu modlimy się szczególnie o Jedność Chrześcijan, aby wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa tworzyli " jedną owczarnię i mieli jednego Pasterza".
2. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
3. W poniedziałek 21 I 2019r obchodzimy Dzień Babci a we wtorek 22 I 2019r obchodzimy Dzień
Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach i życzeniach. Żujące babcie i dziadków w środę
polećmy Matce Bożej na Nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A zmarłe
babcie i dziadków w piątek w Mszy św. zbiorowej o godz. 17.00 zawierzmy Miłosierdziu Bożemu.
4. W piątek 25 I 2019r Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
W tym dniu nasz Ks. wikariusz Paweł obchodzi swoje imieniny. Z tej okazji życzymy mu opieki
wspaniałego patrona. Błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask, owocnej pracy w naszej parafii i wszystkiego co najlepsze. Msza św. w intencji Ks. Pawła w tym dniu będzie o
godz. 7.00 Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. Od 17 do 27 stycznia odbywają się w Panamie 34 Światowe Dni Młodzieży. Ojca Świętego i młodych
zebranych w Panamie polecajmy w swoich modlitwach.

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
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.16.00 - 16.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.01.2019-27.01.2019r
20 styczeń - Niedziela
7.00+ Piotr Rus w 9 r. śm.
9.00+ Genowefa Jurczak
- od męża z synem Łukaszem
10.30+ Zofia, Apolinary, Marianna i Piotr
Stanek; + Ignacy i Waleria Muszyńscy;
+ Helena, Alfred i Józef Kwiecińscy
12.00+ Marianna Podsiadło w r. śm.
17.00+ Sylwestra Trzewicarz w 7 r. śm.
21 styczeń - poniedziałek
Dzień Babci
7.00+ Anna Janus
- od Zofii Maślanka, Katarzyny i Sebastiana Grygo
17.00+ Genowefa Jurczak - od sąsiadów z bl. nr 4
22 styczeń - wtorek
Dzień Dziadka
7.00+ Eugeniusz Szlachta
- od chrześnicy Marii z rodziną
7.00+ Sabina, Leon i Wacław Kazimierczak
17.00+ Genowefa Jurczak - od przyjaciół i
znajomych z Os. Orzeszkowej
23 styczeń - Środa
7.00+ Eugeniusz Szlachta
- od Heleny Tkacz rodziną
7.00+ Mieczysław i Zenobia Gajda w 3 r. śm.
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

24 styczeń - Czwartek
7.00+ Eugeniusz Szlachta - od rodziny Kajdańskich
7.00+ Jan Pilarski - od żony Marii
17.00+ Genowefa Jurczak - od Kubalów
25 styczeń - Piątek
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej w posłudze
kapłańskiej dla Ks. Pawła z racji imienin
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
26 styczeń - Sobota
7.00+ Marian Kowalski
- od siostry Stanisławy z synem Kazimierzem
7.00+ Czesława Latacz - od córki z mężem i dziećmi
17.00+ Eugeniusz Szlachta
- od Zbigniewa Antoniaka z rodziną
27 styczeń - Niedziela III Niedziela Zwykła
7.00+ Kazimierz Janiec w 3 r. śm. - od żony
9.00+ Grzegorz Słomiński - od żony i syna
10.30+ Henryk Słowikowski w 4 r. śm.
- od rodziny
12.00* Sakr. Chrztu Św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary
Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej
dla Ks. Stefanka Salejdaka w 1 r. ur. i jego rodziców
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Karola Pilarczyka w
18 r. ur.

17.00+ Dariusz w 5 r. śm. i Zdzisław Firek

