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Światowy Dzień Chorego
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Mt 5,13–16

Nie zwietrzeć!

Wielkie wrażenie na pielgrzymach robią solne
skały, które ciągną się przez 10 kilometrów zachodniego wybrzeża Morza Martwego. Znajdują
się w okolicy miejsca, zwanego po arabsku
„Gebel Usdum”, co znaczy „Góra Sodomy”.
Ustawiono je na pamiątkę wydarzeń opisanych w
19. rozdziale Księgi Rodzaju. Nazwa jednej ze
skał, Żona Lota, nawiązuje do opowiadania, w
którym „żona Lota obejrzała się i stała się słupem
soli” (19,26).
Symbolika soli w języku Biblii i tradycji
Wschodu jest bogata. Przede wszystkim jest to
sól przyjaźni, przymierza, solidarności. Na starożytnym Wschodzie zawierano „pakt soli”, który
oznaczał nierozerwalne przymierze. U Ewangelisty Marka przytoczone zostały słowa Jezusa, za-

praszającego uczniów do przyprawienia życia braterskiego solą miłości: „Dobra jest sól; lecz jeśli sól
smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie
sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą” (Mk
9,50).
Sól jest symbolem życia. Ciekawy jest
wschodni zwyczaj nacierania solą dziecka tuż po
urodzeniu, by dać mu siłę i żywotność, a także oddalić od niego już na początku życia złe duchy.
Sól jest też symbolem mądrości. Także my,
gdy chcemy wykazać, że czyjeś słowa są pozbawione sensu, są próżne czy puste — mówimy, że są
niesmaczne. Dodanie do własnych słów soli zrozumienia, refleksji, współczucia oznacza stanie się
osobą zdolną do udzielania rad, podtrzymywania,
umacniania i kierowania.
Jednak sól jest też znakiem negatywnym:
sama w sobie nie jest smaczna, słona woda nie gasi
pragnienia, sól przyłożona do rany pali, połacie soli
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nad Morzem Martwym czynią krajobraz podobnym
do księżycowego. Z tego powodu na Wschodzie
oraz u Greków i Rzymian, kiedy chciano zniszczyć
jakieś miasto na zawsze, po zdobyciu go i zburzeniu
rzucano na ruiny sól.
Sól jest drobnym elementem naszego codziennego życia, ale Biblia nadała jej znaczenie duchowe, obdarzyła „smakiem” życia i mądrości, miłości i oczyszczenia, strachu i wybawienia, ciepła i
świadectwa.
Do czego więc jesteśmy wezwani?
Chrześcijanin ma być solą dla społeczności,
w której żyje: daje smak i zabezpiecza, uodparnia
przed rozkładem, głupotą, zepsuciem moralnym,
korupcją. Ma to czynić siłą swojego wnętrza. Autentyczny chrześcijanin musi chcieć, ale i musi mieć
odwagę być innym niż ci, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii. To przecież oznaczał chrzest:
zrzucenie starego człowieka i przyobleczenie się w

nowego. Trzeba uwrażliwiać sumienia, bo istnieje
realne niebezpieczeństwo zwietrzenia, utraty własnej identyczności, tożsamości! Możemy zostać
rozmyci!
Pozostaje wtedy wiara szczątkowa: paciorek, tradycja, zwyczaj, wspomnienie, religijne gesty
ze względu na żonę, rodziców, otoczenie. Zanika
życie z wiary. Taki człowiek przestaje być solą! Jego życie nie świadczy o tym, że należy do Chrystusa. Jego postawa będzie usprawiedliwieniem dla
tych, którzy do Chrystusa nie należą. Straszne jest
zakończenie: na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Chrześcijaństwo rozmyte, zwietrzałe, godne już tylko wyrzucenia i podeptania. Dlatego trzeba czuwać, dokładać
wysiłku, by się nie dać rozmyć, by nie zwietrzeć, by
nasycać się Jezusem, wypracowując w sobie wiele
sprawności.
Ks. Roman Kempny

15. Zgodnie z twoją zasadą ciągłej interpretacji, to
jest w porządku, prawda? Ale ja się zawsze
zastanawiałem, co w Credo oznaczają słowa,
że Jezus był „zrodzony, a nie stworzony” ?

był mniejszym lub pośledniejszym bogiem, to jest
boskim, ale nie prawdziwie i w pełni Bogiem; (3)
„zrodzony, a nie stworzony”: przeciwko powszechnemu rozumieniu, że te pojęcia znaczą to samo, tak
że być zrodzonym, to być stworzonym; (4)
„współistotny [homoousios] Ojcu”: przyjęto słynne
słowo homoousios, tak jak poprzednie rozróżnienie
pomiędzy „zrodzony” i „stworzony”, wbrew zwykłemu rozumieniu tego słowa. Uznano za zasadne
podtrzymanie pełnego bóstwa Jezusa. Wszystkimi
czterema stwierdzeniami przeciwko Ariuszowi sobór potwierdza, że Jezus jest prawdziwie zrodzony
przez Ojca, ale wewnątrz odwiecznej dynamiki samej istoty Boga.
Trzeba zauważyć, że Ojcowie nie próbowali w samym wyznaniu wiary wyjaśnić, jak Jezus mógł być
zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, a jednak narodzić się w czasie. Credo po prostu przechodzi do podania biblijnych stwierdzeń, że stał się
człowiekiem, cierpiał, zmartwychwstał i wstąpił do
nieba „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia”. Pytanie „jak”, nie przestawało nurtować umysłów teologów od tamtego dnia do dzisiaj. Jednym z problemów stworzonych przez to wyznanie wiary jest widoczne, choć być może nie zamierzone, rozdzielenie
odwiecznej relacji Jezusa do Ojca i Jego pojawienia
się w czasie.
Na koniec trzeba wspomnieć, że Credo, które odmawiamy w każdą niedzielę, chociaż często nazywane
Nicejskim Wyznaniem Wiary, jest innym i dłuższym wyznaniem wiary i zostało sformułowane na
drugim soborze powszechnym w Konstantynopolu
w 381 r. Powtarza ono te same podstawowe stwier-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

o Jezusie

Twoje spostrzeżenie trafia w samo sedno. Chciałem
wyjaśnić, co Pismo święte mówi w odpowiedzi na
poprzednie pytanie, ale z pewnością jest prawdą, że
Kościół kontynuował interpretowanie tej tajemnicy
od razu po okresie biblijnym. Zaiste, wszystkie siedem pierwszych soborów powszechnych (od 325 do
787 r.), było zwołane przede wszystkim w celu rozwiązania kwestii, które obracały się dookoła znaczenia Jezusa.
Pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 r. zajmował się nauczaniem popularnego i znanego kapłana z Aleksandrii o imieniu Ariusz. Jego wpływ
był bardzo silny i do pewnego stopnia trwa do dnia
dzisiejszego. Ariusz, idąc za normalnym w tym czasie rozumieniem filozofii greckiej, utrzymywał, że
jeśli ktoś się narodzi lub stanie się ciałem, to osoba
ta jest stworzeniem. Powiedzieć, że „Słowo stało się
ciałem” to powiedzieć, że Syn Boży jest stworzeniem, chociażby pierwszym i pierwszorzędnym
stworzeniem w Bożym planie. Sobór wziął starożytne chrzcielne wyznanie wiary w Ojca-Syna-Ducha
Świętego i włączył cztery stwierdzenia o Synu, wymierzone wyraźnie w Ariusza. Sobór potwierdził, że
jeden Pan, Jezus Chrystus Syn Boży, jest: (1) z Ojca
„zrodzony...” to znaczy z istoty Ojca: przeciwko
jakiejkolwiek myśli, że był zrodzony z Ojca jako
stworzenie w czasie; (2) „Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego”: przeciwko jakiejkolwiek myśli, że
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dzenia przeciwko Ariuszowi co Sobór Nicejski, ale
jego główną troską było potwierdzenie pełnego bóstwa Ducha Świętego przeciwko tym, którzy je negowali. W ten sposób, od Soboru Konstantynopoli-
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tańskiego I mamy oficjalną definicję jedynej natury
Boga w Trójcy, definicję wywodzącą się z nadal
trwającej praktyki chrzczenia w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego (Mt 28, 19).

Rewolucja e(ro)tyczna

Trzeba widzieć sens, żeby rozumieć seks
Film o Michalinie Wisłockiej odświeżył temat
„burzycielki seksualnego tabu” w epoce PRL. Zdaje
się, że feministki i Salon zwietrzyli w niej swoją nową świętą. Co prawda jej życiorys średnio się nadaje na wzór
nawet dla ludzi o lewicowej
wrażliwości (na przykład życie
w trójkącie z mężem i przyjaciółką), ale cóż robić – rewolucja seksualna, jak każda inna,
pożera swoje dzieci. Więc ona,
choć pożarta, to jednak, z braku
lepszych, za bohatera robić musi.
„Ona nauczyła Polaków seksu”
– przeczytałem w jednej z gazet.
No proszę, co za dobrodziejka. Bo wcześniej Polacy
rozmnażali się przez pączkowanie albo, jak geje,
drogą adopcji. O seksie nie mieli pojęcia, bo im
księża już w starożytności wpajali średniowieczne
poglądy.
W innej gazecie napisali, że Wisłocka „uczyła nas,
jak pięknie kochać”. Znaczy się przed Wisłocką Polacy nie wiedzieli, jak pięknie – jeśli w ogóle – kochać.
Z kolei tytuł w „Wysokich Obcasach” poinformował: „Rewolucja erotyczna Michaliny Wisłockiej:
To była walka o miłość”.
Jeśli to była walka o miłość, to skończyła się klęską.
No bo gdyby ta „rewolucja erotyczna” przyniosła
społeczeństwu więcej miłości, niż było jej wcześniej, to w jej efekcie powinno ubyć rozwodów,
małżonkowie powinni żyć bardziej harmonijnie, a
dzieci powinny dorastać w spokoju pod skrzydłami
swoich kochających się rodziców. Tymczasem
„obalanie seksualnego tabu” jakoś nie wywołało powszechnej szczęśliwości. Przeciwnie – zaczęła
wzrastać liczba rozwodów, posypały się więzi rodzinne, polały się łzy wzgardzonych małżonków i
dzieci rozdartych między rodzicami, którzy uwierzyli w nadrzędność swojego „prawa do szczęścia”.
Oczywiście to nie „Sztuka kochania” Wisłockiej jest
przyczyną tego wszystkiego. Ta książka była w PRL
rewolucją seksualną „na miarę naszych możliwości”. Dziś nie zwróciłaby niczyjej uwagi, niemniej
na swoje czasy stała się swoistym manifestem mo-

ralności tego świata, który seks traktuje bardziej jak
cel niż jako środek. Nic w tym zresztą dziwnego, bo
co lepszego mają ludzie, którzy postanowili zerwać
z moralnością zakorzenioną w
chrześcijaństwie? Czego takie
osoby mogą chcieć bardziej niż
seksu? No, może władzy, ale to
trudniej dostępne. Seks może
im się jawić jako szczyt i kres,
podczas gdy dla chrześcijan to
sposób wypełnienia powołania.
Piękny i dobry, jeśli osadzony
w woli Bożej, ale to nic wobec
szczęścia, jakie Bóg przygotował tym, którzy nauczyli się
miłości. A sam seks ani nie jest
miłością, ani miłości nikogo nie nauczy. Może wyrażać miłość, ale nieraz większym wyrazem miłości
jest powstrzymanie się od niego.
Oczywiście można posłuchać rewolucjonistów i
seks postawić w miejsce Boga, ale to się smutno
kończy. Na przykład tak jak u biednej pani Michaliny, świeć, Panie, nad jej duszą.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII

„Ten kto czci Najświętszy Sakrament,
często przystępuje do Komunii św.,
odwiedza Jezusa w tabernakulum,
ma pewny zastaw swojego wiecznego
zbawienia”
(św. Jan Bosko).

„Musimy przyjmować Komunię św.
z żywą wiarą, ponieważ Eucharystia
jest Tajemnicą wiary. Z pobożnością,
ponieważ jest sakramentem doskonałej
miłości. Z wielkim szacunkiem,
ponieważ jest większa, niż można to
sobie wyobrazić”
(św. Albert Wielki).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W sobotę 11 II 2017r wspominamy liturgicznie Najświętszą Maryję Pannę
z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Msza Św. dla chorych w naszym
kościele z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 9.00
Serdecznie zapraszamy chorych, jeżeli sami nie mogą przyjść,
zapraszamy z opiekunami.
W tym dniu modlimy się również za całą Służbę Zdrowia.
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 05.02.2017-12.02.2017
05 luty - Niedziela V Niedziela Zwykła
7.00+ Ryszard Jaros 4 r. śm.
9.00+ Henryk Muszyński 3 r. śm.
10.30+ Krystyna i Leon Ostrowscy
12.00* Za parafian
17.00+ Florian Krawczyk - od syna z rodziną
06 luty - Poniedziałek
7.00+ Stanisław Cop
- od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel z rodziną
7.00+ Marian Dziedzic - od Pawła Podsiadło z rodziną
17.00+ Regina Kudela - od sąsiada Jana Nicia z córkami
07 luty - Wtorek
7.00+ Tadeusz Chyra - od mamy
7.00+ Marian Dziedzic - od siostry Anny z rodziną
17.00+ Marianna Miśkiewicz
- od córki Anny z mężem i wnukiem
08 luty - Środa
7.00+ Marianna Dziedzic
- od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel z rodziną
7.00+ Tadeusz Chyra - od siostry oraz Michała z rodziną
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Wiesława Bodziony w 45 r. ur.
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Kazimierza Grzegorczyn w 60 r.
ur. - od żony Wiesławy i dzieci
09 luty - Czwartek
7.00+ Tadeusz Chyra - od córki Karoliny z rodziną
7.00+ Marian Dziedzic - od siostry Janiny
17.00+ Marianna Miśkiewicz - od syna Krzysztofa
10 luty - Piątek
7.00+ Tadeusz Chyra - od córki Justyny z rodziną
7.00+ Marian Dziedzic - od brata Piotra
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
11 luty - Sobota
7.00+ Marian Dziedzic
- od siostrzenic Danuty i Anny z rodzinami
7.00+ Anna Miśkiewicz - od córki Justyny
9.00 * Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych

17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Patrycji Ryńskiej
w 18 r. ur.
12 luty - Niedziela VI Niedziela Zwykła
7.00+ Grzegorz Słomiński - od Władysławy Wnuk
9.00+ Zdzisław Nowak
10.30+ Edward Sagan
- od Anny i Stanisława Orman, Olgi i Artura
12.00* Za parafian
17.00+ Edward Górnicki - od córki z rodziną

Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Hanna Gwoździewicz
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Irenę Wójcik, 57 lat
Śp. Arkadiusza Janerkę, 67 lat
Śp. Grzegorza Słomińskiego, 54 lata
Śp. Jerzego Mieszczanka, 69 lat
Śp. Edwarda Bezę, 87 lat
Śp. Mieczysława Mysiora, 72 lata
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

