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KALENDARIUM

21 i 22 styczeń: Dzień Babci i Dzień Dziadka
* 24 styczeń Św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła
* 25 styczeń Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
* 26 styczeń Św. Biskupów Tymoteusza i Tytus
* 27 styczeń Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali
sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi,
poszli za Nim. Mk 1, 14-20

W jakiej jesteś sieci?

Morskie wody to obraz biblijnie obciążony wspomnieniem potopu, jaki spotkał świat za nieprawości w czasach Noego. Jezus nie tyle odciągnął
pierwszych uczniów od rybackich zajęć, co wyciągnął uczniów, którym groziło zatonięcie w
mętnych wirach grzechu. Nawrócenie Niniwitów
doprowadziło do zaniechania niedoli, jaką Bóg
postanowił już zesłać na zdemoralizowane miasto. Któż z nas nie pamięta przerażających fotografii, pokazujących mieszkańców Nowego Orleanu wychodzących z błota. Tak właśnie wyglądał
Jonasz, kiedy wypluł go wieloryb. Być może tak
ubłoceni byli Apostołowie, gdy zobaczył ich Jezus. Nie ma takiego grzesznika, który by nie stał
się apostołem dzięki nawróceniu. To nie zasługi
sprowadzają łaskę, ale łaska prowadzi do zasług.
Zbuntowany prorok mimo swej grzeszno-

ści jest konturem Chrystusa do tego stopnia, że sam
Chrystus nazwał się „znakiem Jonasza”. Bez
względu na to, jakie dno i jakie brudne odmęty by
nas ukrywały w przeszłości, Bóg upodabnia nas do
Chrystusa. Dzięki temu nasze wstawiennictwo za
innymi jest współuczestnictwem w Jego nieodwołalnym i jedynie skutecznym wstawiennictwie. Św.
Hieronim pisze, że „Pan wybrał sobie na Apostołów ludzi obarczonych największymi grzechami”.
Andrzej i Szymon natychmiast porzucili
sieci, w które zapewne sami byli zaplątani. Bo cóż
może symbolizować sieć, jeśli nie bycie niewolnikiem grzechu? Nawróciwszy się szybko, nawracali
innych bezzwłocznie. Nie ociągaj się. Ta historia
może być i twoim udziałem. Popatrz, w co jesteś
zaplątany? W jakie sieci jesteś uwikłany? Nie muszą to być sieci telefonii komórkowej, ale może
sieci zniewoleń uczuciowych, sieci korupcji, sieci
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powiązań z osobami niegodziwymi, sieci ramion
cudzołóstwa, sieci nałogu alkoholowego lub narkotyków, sieci zazdrości lub chciwości, kłamstwa albo
dumnych ambicji, strachu albo wątpliwości, rozpaczy lub ciągle powracających niepowodzeń i nieszczęść. Najgorsze zaś i najbardziej bolesne są sieci
bezbożnej zdrady. „Zbyt czyste oczy Twoje, by na
zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz.
Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i
milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi” (Ha 1,13–15).
Jezus daje ci zaproszenie do uwolnienia się z
takich sieci. Wystarczy dobra spowiedź, wystarczy
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znaleźć apostoła, którego Bóg sam wyłowił z otchłani, aby mógł łowić innych dla królestwa Bożego.
Nikt z ludzi nie ma siły oderwać się i uwolnić od
wiążących go sieci zła, w które się zaplątał. Mając
wrażenie, że jest łowcą, nie wie, że sam jest ofiarą.
Zapewne Szymon i Andrzej dalej siedzieliby nad
jeziorem, gdyby nie kilka mocnych słów Jezusa. To
Jezus wyplątał tych ludzi z ich zaplątania i tylko On
może ciebie wyplątać mocą swoich słów, mocą swojego przebaczenia. Daj szansę Bogu, by mógł do
Ciebie przemówić, weź teraz Biblię i otwórz. Sieci
słów Boga mogą wyciągnąć cię z najciemniejszych
głębin rozpaczy.

o Jezusie

o. Augustyn Pelanowski

Michael L. Cook SJ

45. Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy?
Najwyraźniej wszystkie te relacje odzwierciedlają
Czy Jezus naprawdę zmienił chleb i wino
wiarę Kościoła pierwotnego w ukrzyżowanego i
w swoje ciało i krew?
zmartwychwstałego Pana, doświadczaną teraz w
Czy to nie jest cud natury?
praktyce eucharystycznej.
Jest to jeden z przypadków, gdzie ważnym jest roz- Kiedy wypowiadamy te same słowa ustanowienia
różnienie pomiędzy treścią historyczną, a teolo- podczas mszy św., w sposób sakramentalny celebrugiczną. Wydaje się bardzo prawdopodobne od stro- jemy moc i obecność zmart-wychwstałego Pana.
ny historycznej, że Jezus faktycznie uczestni-czył z Czy chleb i wino się zmieniają? Kościół zawsze
uczniami w ostatnim posiłku, skoro stał wobec bar- utrzymywał, że na płaszczyźnie tego, co normalnie
dzo realnego prawdopodobieństwa, że zginie śmier- uważamy za chleb i wino, pozostają one takie same;
cią tragiczną. Jednak z punktu widzenia metodyki to znaczy ich wygląd fizyczny, kolor, kształt, smak,
historycznej nie jest możliwe stwierdzenie, co się itd. Tajemnica polega na tym, że nie jest to już tylko
faktycznie wydarzyło, ponieważ wszystkie relacje, chleb i wino, ponieważ zostały przekształcone w
jakie mamy (1 Kor 11, 23-26; Mk 14, 22-25 i para- rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Pana. Jaklele; J 13, Inn; 6, 35-50 i 51-58), zajmują się przede kolwiek chciałoby się to wyjaśnić na płaszczyźnie
wszystkim przekazaniem znaczenia Jego śmierci na filozoficznej, chleb i wino ucieleśniają teraz sakrakrzyżu. Paweł widzi spożywanie chleba i picie wina mentalnie rzeczywistość obecności Jezusa w sposób,
jako głoszenie śmierci Pana, dopóki nie przyjdzie. który jest niepowtarzalny i który nie pozwala nam
Tak jak synoptycy, wyraźnie przypomina praktykę uważać tego chleba i wina po prostu za chleb i wino.
eucharystyczną wspólnot chrześcijańskich. Paweł i Jest to cud, ale nie przekracza on praw natury. Eusynoptycy, każdy w trochę różny sposób, postrzega- charystia raczej celebruje i ucieleśnia w głębszy spoją ciało i krew Chrystusa jako reprezentujące dar sób obecność zmartwychwstałego Pana, który ze
ofiary Jezusa na krzyżu za innych, to jest za nasze względu na wiarę i chrzest jest już obecny w celezbawienie.
brującej wspólnocie.
Z drugiej strony, Jan nie ma słów ustanowienia odpowiadających słowom pozostałych czterech autorów. Jednakże naleganie Jezusa, który che umyć
W MINIONYM TYGODNIU
nogi Piotrowi, ma na celu wydobycie znaczenia i
Pożegnaliśmy zmarłych:
konieczności krzyża, jeśli Piotr ma mieć z nim
Śp. Mariana Wojciechowskiego, 61 lat
udział w przyszłości. Wszystkie następne mowy u
Śp. Jana Jagielskiego, 82 lata
Jana (rozdziały 13-17) skupiają się na pójściu Jezu"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
sa do Ojca, czyli na konieczności Jego śmierci.
na wieki wieków. Amen.
Wcześniejsza mowa o Chlebie życia (6,35-50) końNiech
odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen."
czy się wezwaniem (ww. 51-58), by jeść Jego ciało i
pić Jego krew, aby mieć życie wieczne.
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Cud fiaska
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Różne rzeczy mają wpływ na losy świata, ale tylko modlitwa ma wpływ wyłącznie dobry.
Polska to podobno jedyny kraj na świecie, w którym
zamiast rządu upadła opozycja.
Rzeczywiście, przed tygodniem zaszła przedziwna
sytuacja, niemająca
chyba precedensu – głosowanie za aborcją zaszkodziło politycznie
pozostającym w opozycji zwolennikom aborcji!
„Dół wykopali, sami
wpadli do niego” –
chciałoby się zacytować
psalmistę. Bo dokładnie
tak się stało. Horrendalna proaborcyjna ustawa
„Ratujmy kobiety” miała zaszkodzić projektowi „Zatrzymaj aborcję”, a pogrążyła jej promotorów. Jak widać, nie wszystko da się przewidzieć,
również w polityce. Nawet „genialne strategie” okazują się czasem chybione, choć po ludzku nie bardzo
wiadomo, jak mogło do tego dojść.
„Czarny dzień opozycji” – niosło się po mediach
dzień po głosowaniu. Patrzcie państwo, jakie to
symboliczne: promotorzy aborcji rok temu mieli
czarny protest, a teraz mają czarny dzień. Wszystko
zresztą mają czarne – wdzianka, parasolki i myśli.
No i zaczęło się polowanie na winnych. Posypały się
kary finansowe dla niegłosujących, kilkoro posłów
Nowoczesnej zawiesiło się na znak protestu, a PO
wyrzuciła troje swoich posłów za przyzwoitość.
Ktoś zauważył kąśliwie, że kara spotkała ich za to,
że nie głosowali tak jak Kaczyński. No tak! 58 posłów PiS wraz z prezesem zagłosowało za dalszymi
pracami nad „Ratujmy kobiety” (tłumacząc to
przedwyborczą deklaracją, że nie będą odrzucali
projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu) – i
też nie pomogło.
„Nawet Kaczyński to poparł i nic” – pojękiwali na
portalu NaTemat.pl. Co za rozpacz! Nawet Jarosława Kaczyńskiego nie mogą winić! Czegoś takiego
nie wymyśliłby nawet mistrz fantasy.
Tak czy owak jesteśmy świadkami kolejnego takiego zdarzenia, w którym w łeb wzięła zasadzka propagandowa inżynierów cywilizacji śmierci. W komentarzach pod tekstami na serwisie Gosc.pl pojawiły się sugestie, że to skutek „adopcji polityków”,
czyli modlitwy, w którą za pośrednictwem naszej
strony internetowej włączyło się 18 tys. ludzi (wciąż
można się włączyć – mechanizm przydzieli ci

„twojego” polityka). Ktoś inny sądził, że to owoc
przyjęcia przez Polaków Jezusa jako Króla i Pana, a
jeszcze inny wskazywał na akcję modlitewną Różaniec do Granic.
Cóż, zapewne wszystkie
te rzeczy mają wpływ na
to, co się dzieje, bo ich
wspólnym mianownikiem
jest pełna zaufania modlitwa. To nie mogło pozostać bez skutku. Taka
modlitwa zmienia bieg
dziejów – zatrzymywała
już nieraz koła rydwanów, powstrzymywała
czołgi, nic więc dziwnego, że pomieszała też
aborcyjne szyki.
Wiemy, że Bóg „wysłuchuje wszystkich naszych
próśb zgodnych z Jego wolą” (1 J 5,14b). Powstrzymanie zbrodni jest na pewno zgodne z Jego wolą.
Ważne, żeby w tej modlitwie nie ustawać.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
Następnie autor podejmuje opowiadanie Jezusa: Kiedy mój kochany ojciec, Józef, to powiedział, wstałem, podszedłem do
niego, leżącego w trwodze swej
duszy oraz swego ducha, mówiąc
mu: "Bądź pozdrowiony, mój kochany ojcze Józefie, ty, którego
starość jest szacowna i równocześnie błogosławiona". On odpowiedział w wielkiej, śmiertelnej bojaźni, mówiąc Mi: "Bądź pozdrowiony wielekroć, mój
kochany synu! Oto moja dusza uspokoiła się we
mnie na krótki czas, gdy usłyszałem Twój glos. Po
czym poprosił Jezusa, by wysłuchał jego grzechów.
Wysłuchaj mnie dziś, mnie twojego sługę, gdy Cię
proszę, wylewając łzy przed Tobą: Wyznaję, że serce wyrzuca mi zbyt ludzkie myślenie o Twojej Matce, bo jeszcze nie byłem wtajemniczony w to, że bez
udziału mężczyzny poczęła syna. Wyznaję też, że
raz poszarpałem Twoim uchem, gdy jeszcze byłeś
dzieckiem. Józef kończy to wyznanie prośbą, by Jezus osądził go w imię swej dobroci. Cdn.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę
na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze
raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i
przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
3. Rodziców, których dzieci, wyjeżdżają na ferie organizowane przez placówki oświatowe, prosimy aby
zaopatrzyli swoje dzieci, w pisemne oświadczenia zobowiązujące organizatorów do umożliwienia praktyk
religijnych.
4. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Studium Życia Rodzinnego i program jesiennej pielgrzymki do Ziemi Świętej prosimy o zainteresowanie.
5. Przypominamy i zachęcamy, aby planując urlopy na wakacje, uwzględnić pieszą pielgrzymkę diecezjalną (młodzieżową ) do Częstochowy do Matki Bożej w dniach od 10 - 13 sierpnia 2018r
6. W czwartek 25 I 2018r w Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, nasz Ks. wikariusz Paweł obchodzi
swoje imieniny. Z tej okazji życzymy mu opieki wspaniałego patrona. Błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask Bożych, owocnej pracy w naszej parafii i wszystkiego co najlepsze.
Szczęść Boże! Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czwartek na Mszy św. o godz. 17.00
7. Dzisiaj i jutro przypadają dni: babci i dziadka, pamiętajmy o życzeniach i modlitwie.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00; 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 21.01.2018-28.01.2018r

21 styczeń - Niedziela
7.00+ Leon, Sabina i Wacław Kazimierczak
9.00+ Stanisław Uliniarz - od rodziny Jagła i Gniadek
10.30+ Jerzy Pietrek w 5 r. śm.
12.00+ Agnieszka Zwieczchowska
- od Justyny i Arkadiusza Plutków
17.00+ Marianna Podsiadło - od córki Małgorzaty
22 styczeń - poniedziałek
7.00+ Małgorzata Adamczyk
- od rodziny Szymańskich
7.00+ Zofia, Maria, Bronisława, Augustyn i
Helena Łasiccy
17.00+ Zenobia w 2 r. śm. i Mieczysław Gajdowie
23 styczeń - wtorek
7.00+ Małgorzata Adamczyk - od cioci Haliny
7.00+ Wacław Janeczek - od siostry z mężem
17.00+ Krzysztof Lesiak - od swatów Kwiecińskich
24 styczeń - Środa
7.00+ Małgorzata Adamczyk
- od Wandy i Tadeusza Cygan
7.00+ Wacław Janeczek - od brata z żoną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
25 styczeń - Czwartek
7.00+ Małgorzata Adamczyk - od Wioli Rybińskiej Szuran i Wojciecha Rybińskiego z dziećmi

7.00+ Wacław Janeczek
- od sąsiadów z bl. nr 11 klatka 1
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Ks.
Pawła z racji imienin
26 styczeń - Piątek
7.00+ Wiesław, Henryk i Janusz Janoska
7.00+ Walery Jaros
- od chrześnicy Marii Raczek z rodziną
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
27 styczeń - Sobota
7.00+ Walery Jaros - od siostry Krystyny Matysek
17.00+ Henryk Słowikowski w 3 r. śm. - od rodziny
28 styczeń - Niedziela
7.00+ Tadeusz Lipowy w 17 r. śm.
9.00+ Grzegorz Słomiński w 1 r. śm. - od żony i syna
10.30+ Kazimierz Janiec w 2 r. śm. - od żony
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Jarosława
Górskiego w 50 r. ur. - od żony i dzieci
* Jakub Wołek 1 r. ur.
17.00+ Mieczysław Mysior w 1 r. śm.
- od żony, córki, wnuczki, syna i synowej
+ Aniela i Mieczysław Czerw

