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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi
nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc
na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie,
tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5, 1-11
Powołanie, czy oderwanie?
Paweł wyznaje, że początkiem jego życiowej pasji było nawrócenie pod Damaszkiem. Ukazanie
się Jezusa zwróciło jego dążenie życiowe w zupełnie innym kierunku. Łaska nawrócenia przemieniła go z gorliwego prześladowcy w gorliwego wyznawcę. Nawrócenie jest radykalną przemianą zainspirowaną potęgą łaski, a nie własnym
wysiłkiem. Drugim aspektem jest oczyszczenie.
Izajasz ma wypalane usta żarzącymi się węglami
w momencie, gdy wyznaje swoją grzeszność.
Ogień oczyszczenia jest ogniem wstydu, który
łamie ludzką dumę, gdy przyznajemy się do nę-

dzy. Oczyszczony zaczyna inaczej mówić, zaprzestaje sądzić innych, a zaczyna osądzać swoje czyny
w prawdzie. Przestaje moralizować albo krytykować, rozpoczyna wyznawać.
Wreszcie trzeci aspekt: oderwanie, które
dostrzegamy w posłusznym porzuceniu przez Piotra całego dorobku swej pracy. Piotr zostawił
wszystko i poszedł za Jezusem. Żeby iść za Nim,
trzeba wszystko zostawić. Wtedy dopiero możemy
mówić o spełnionym powołaniu. Powołanie zaczęte
to nawrócenie, podtrzymywanie powołania dokonuje się przez oczyszczające wyznawanie, ale spełnionym jest ono dopiero w oderwaniu. Żeby dobrze
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pojąć sens dzieła finiszującego powołanie, trzeba
przyjrzeć się Bogu. Czym Bóg uwieńczył stworzenie wszystkiego? Zaniechaniem, czyli SZABATEM! W Księdze Rodzaju 2,2 hagiograf ukazuje
Boga, który skończywszy stworzenie nieba i ziemi,
zaprzestaje wszelkich czynności i uświęca ten
dzień.
Uświęcający charakter szabatu polega na
oderwaniu i zaprzestaniu. Bóg stworzył świat, z którego później jakby się wycofał. Pozostawił wszelkie
stworzenie w autonomii istnienia, nie narzucając
siebie. Jego oderwanie i ukrycie stworzyło tak wielką przestrzeń wolności, że możliwy stał się nawet
ateizm (sic!). Zwróćmy uwagę na określenie SZABATU: zaprzestanie, bo to właśnie w hebrajskim
oznacza szabat. Kiedy Biblia ujawnia najusilniejsze
pragnienie Boga, mówi: „Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem Święty!” (Kpł 19,2) i używa w tym miejscu
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słowa KADOSZ, czyli to, co wyłączone, oderwane,
oddzielone, zadedykowane, wyłączone z użytku powszechnego, specjalnie przeznaczone. Uświęcamy
się przez odrywanie od wszystkiego, co nie jest Nim,
by przylgnąć do Niego. Pierwszym krokiem jest
ograniczenie słów, zaprzestanie nieustannego gadania. Oderwanie nie jest niszczeniem siebie i swych
pragnień, tylko przekierunkowaniem ich na samego
Boga.
Piotr nie uczynił sobie na złość, odrywając
się od sieci pełnych ryb. Zobaczył po prostu, że nie
pozwala mu to iść za Jezusem. Ilekroć o tym czytam,
zdumiewają mnie jego spokój i posłuszeństwo, nieżądające żadnych wyjaśnień od Jezusa. Choć Jezus
kazał mu porzucić wszystko. Nawet to, co było efektem cudu!
O. Augustyn Pelanowski

o Jezusie

78. Dlaczego czasem
nazywamy Jezusa
„Bogiem”, a kiedy indziej
nazywamy Go
„Synem Bożym”?
W rzeczywistości właściwym tytułem Jezusa, i tym,
który ostatecznie stał się dominujący w rozwoju chrystologii Nowego Testamentu,
jest „Syn Boży”. „Bóg” (ho theos) w Nowym Testamencie jest tytułem zarezerwowanym niemal wyłącznie dla Ojca. Nawet Jan, który daje nam najwyraźniejsze stwierdzenie boskiego statusu Jezusa,
rozróżnia w Prologu (1, 1) pomiędzy odniesieniem
Słowa do „Boga” (ho theos), a Słowem jako Bogiem (theos). Jedyny raz, kiedy Jezus jest bezpośrednio nazwany ho theos ma miejsce przy Tomaszowym akcie uwielbienia przed zmartwychwstałym Jezusem: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28). Kiedy używamy określenia „Bóg” w odniesieniu do
Jezusa, odzwierciedlamy rozwój wiary w Trójcę
Świętą, która zawiera Ojca, Syna i Ducha w obrębie
naszego przekonania, wywodzącego się z monoteizmu żydowskiego, że jest tylko jeden Bóg. Jednym
z klasycznych napięć wiary chrześcijańskiej było
utrzymanie monoteizmu, że jest tylko jeden Bóg, z
równoczesnym stwierdzeniem troistości wewnątrz
tej jedności.
Paweł podaje nam wczesny i interesujący tekst,
prawdopodobnie cytując bardzo dawne wyznanie
wiary, w kontekście dyskusji o bałwochwalstwie:
„dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego

Michael L. Cook SJ

wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz
jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko
się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 Kor
8, 6). Paweł czyni aluzję do głównego wyznania
wiary Izraela: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym” (Pwt 6,4). Ale rozdziela to
wyznanie tak, że „Pan” odnosi się do Jezusa, a
„Bóg” odnosi się do Ojca. Bóg Ojciec jest początkiem i celem wszystkiego, a zwłaszcza naszego istnienia, ale za pośrednictwem Jezusa Chrystusa jako
Pana. Jednakże obydwaj są nazywani „jeden” - jeden
Bóg i jeden Pan. Jezus jest zawsze w łonie Ojca (J 1,
18) i cokolwiek mówimy o Nim jako o Bogu, może
być powiedziane tylko jako o jednorodzonym Synu
Ojca (J 1, 14). Inny wczesny hymn wyraża tę samą
myśl: „...I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,
11).
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Sylwestera Bugajskiego, 49 lat
Śp. Zofię Cholewka, 76 lata
Śp. Romualdę Kot, 86 lat
Śp. Ewę Płoszaj, 79 lat
Śp. Zenobię Czyżewicz, 89 lat
Śp. Alfredę Wojdas, 80 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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Światopogląd obnośny
Ateista ateizuje, neutralista neutralizuje, a „katolik” – jedno i drugie.
Nowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski krótko po wyborze zainicjował działalność „tramwaju
różnorodności”, mającego propagować
„równość, otwartość i
tolerancję”. Pojazd
zepsuł się na pierwszym kursie, co niektórzy przypisywali
obecności w nim
„legendarnej tramwajarki” Henryki Krzywonos, znanej przecież z zatrzymywania
tramwajów, a nie ich
uruchamiania. Ale
mniejsza o to. Ważny
jest nie kurs tramwaju,
tylko pana Trzaskowskiego, który jeszcze w styczniu podpisze kartę „z postulatami osób LGBT”. Nic
w tym dziwnego, zapowiadał takie rzeczy. Nie dziwi
też, że – jak oświadczył mediom – nie zamierza u
siebie w urzędzie wieszać krzyża ani zapraszać księży na organizowane przez miasto uroczystości.
Co innego jest w tym kontekście niespójne. Prezydent stolicy powiedział niedawno: „Jestem katolikiem. Tylko uważam, że urząd powinien być neutralny światopoglądowo i nie powinniśmy się obnosić z tym, kto jest jakiego wyznania”.
O właśnie – słowo klucz: „obnosić się”. Wystarczy
je zastosować i już obowiązek dawania świadectwa
chrześcijańskiego mamy z głowy. Obnosi się przecież pyszałek, bufon, pajac i patafian – więc nie ja.
Ja przeżywam swoją wiarę w skrytości serca swego,
a nie jak ci faryzeusze. Ja jestem skromny. Nauczył
mnie tej pięknej cechy profesor Geremek, gdy wypowiadając się surowo, precyzyjnie i oszczędnie,
zdałem u niego egzamin po francusku, otrzymując
najwyższą notę na roku. Nie chcę więc, żeby ktoś
zauważył, że jestem katolikiem, bo przecież może
się zdarzyć, że on nie jest. Najważniejsza jest wszak
„neutralność światopoglądowa”. Tego zwrotu włodarz stolicy używa często, zrobił to także wtedy, gdy
tłumaczył, dlaczego podczas zaprzysiężenia pominął
formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wolno mu, ale jeśli neutralność światopoglądowa
jest dla pana Trzaskowskiego tak ważna, to znaczy,
że ona jest jego światopoglądem. Pytanie, po co w
takim razie w ogóle mówi teraz „jestem katolikiem”.
To już lepiej było zupełnie o tym nie gadać. Bo teraz
to jest tak, jakby ktoś deklarował poparcie dla polowań i sam polował, urządzał pikniki strzeleckie i

kluby łowieckie, zajadał się dziczyzną, po czym
oświadczył: „Jestem wegetarianinem, tylko uważam, że nie powinienem się z
tym obnosić”.
Jaką to ma wartość i co przynosi poza zamieszaniem? Co
to ma wspólnego z Ewangelią, która domaga się jednoznaczności? Alboś jest, człowieku, gorący, alboś zimny.
Skoro ktoś jest katolikiem,
powinien wiedzieć dlaczego.
A pragnieniem świadomego
katolika jest, żeby inni też
poznali i przyjęli największy
skarb, jaki Bóg mu darował.
Jeśli natomiast ktoś za skarb
uważa coś zupełnie innego,
to co z niego za katolik? To właśnie wtedy deklaracja „jestem katolikiem” jest obnoszeniem się z katolicyzmem. Bo może to i wygląda jak świadectwo,
ale w środku jest antyświadectwo.
Franciszek Kucharczak
DUCH ŚWIĘTY

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. Za tydzień III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w
piątki w Mszy św. zbiorowej o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.
3. W poniedziałek 11 II 2019r Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Światowy Dzień Chorego. Msza Św. dla chorych w naszym kościele z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 17.00 Serdecznie zapraszamy chorych, jeżeli sami nie mogą przyjść,
zapraszamy z opiekunami. W tym dniu również modlimy się szczególnie za całą Służbę Zdrowia.
4. W piątek 15 II 2019r przypada 32 rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Piotra Skuchy. Módlmy
się, aby dobry Bóg darzył go obfitym błogosławieństwem, a Św. Patron nieustannie wypraszał
wszelkie łaski.
5. W środę 13.02.2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie
Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II.

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 10.02.2019-17.02.2019r
10 luty - Niedziela
7.00+ Wincenty Kołodziej - od Wandy Kołodziej
i córek Jolanty i Bożeny z rodzinami
9.00+ Jarosław Bałakier w 4 r. śm.
10.30+ Jerzy Biedak - od syna Grzegorza z rodziną
12.00+ Paweł Żurawski w 10 r. śm.
17.00+ Marek Stąpel - od żony i syna
11 luty - poniedziałek
7.00+ Stanisław Cygan - od kolegi TAXI Dworzec
17.00+ Genowefa Jurczak
- od Krystyny i Kazimierza Kowalów
Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, starszym i chorym w naszej parafii,
z okazji Światowego Dnia Chorych, Matki Bożej
z Lourdes
12 luty - wtorek
7.00+ Janina Flak - od wnuka Włodzimierza
z żoną Joanną z dziećmi
17.00+ Stanisław Gajos - od rodziny Bartoszów
13 luty - Środa
7.00+ Marian Słowik
- od Marii Słowik z Zawiercia
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

14 luty - Czwartek
7.00+ Stanisław Cygan
- od wnuczka Jakuba z rodziną
17.00+ Janina Flak - od siostry Wandy
15 luty - Piątek
7.00+ Stanisław Cygan
- od Wandy Sokołowskiej z mężem
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
16 luty - Sobota
7.00+ Janina Flak - od siostry Wandy
17.00+ Jerzy Biedak
- od Anny i Grzegorza Wałek z rodziną
17 luty - Niedziela
VI Niedziela Zwykła
7.00+ Jerzy i Zenobia Czerniszew
- od synów z rodzinami
9.00+ Jerzy Słowik - od syna Piotra z rodziną
10.30+ Waldemar Borkowski w 6 r. śm.
12.00+ Stefania i Henryk Kudela
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Wiktora Jarosa w 18 r. ur.

