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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i
z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w
owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». Łk 6, 17. 20-26
Szczęście w nieszczęściu
Najszczęśliwszy w życiu Abrahama był dzień,
gdy został „załatwiony” przez kuzyna Lota, utracił piękny kawał ziemi wokół Sodomy wyglądający jak raj, a pozostała mu dąbrowa Mamre
(hebr. gorycz). Zasmucony brakiem potomka i
opuszczony przez kochanego Lota, pełen gorzkich uczuć, Abraham właśnie wtedy spotkał
trzech aniołów, którzy zapowiedzieli mu narodziny Izaaka.
Najszczęśliwszy w życiu Izaaka był dzień,
gdy cierpiał z powodu utraty ukochanej matki

przy studni Lachaj Roj. Wtedy zobaczył po raz
pierwszy Rebekę, swoją przyszłą żonę!
Najszczęśliwszy w życiu Jakuba był dzień,
kiedy anioł go okulawił! Wtedy Bóg mu pobłogosławił.
Granica między szczęściem i nieszczęściem
jest bardzo wąska. Największym nieszczęściem jest
zastygnąć w powodzeniu jak w skorupie. Kiedy
nam się powodzi, stajemy się przelęknionymi więźniami tego powodzenia. W społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego jest więcej
ludzi chorych psychicznie. Czy bogaci naprawdę są
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szczęśliwi? Czy doznają pokoju, nie mogąc zasnąć
z powodu lęku, by nie utracić tego, co zdobyli? Czy
zawsze mają czyste sumienie? Czy nie są zazdrośni
i pełni pożądań, uwikłani w niebezpieczne układy i
chorobliwe ambicje? Czy ich życie rodzinne jest
udane? Czy ich dzieci na pewno dobrze są wychowywane? Czy nie są rozpieszczone i narcystyczne,
albo pomijane i zaniedbane?
Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz
dostrzec w tym, co masz, dobro i rękę Boga! Jego
opiekę i miłość. Nie dlatego czujesz się nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego, że nie umiesz
w tym, co masz, dostrzec dobra, które jest ci potrzebne, by być blisko Boga. Większą biedą jest być
pysznym niż ubogim, chciwym niż płaczącym, nieuczciwym niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje
bogactwem Ducha, a nie bogactwem materialnym.
Jezus mówi, że nagroda za doczesne utrapienia
związane z wiernością Bogu spotka nas dopiero w
niebie. Tak późno? Dlaczego nie teraz? Ponieważ
jest tak wielka, że ten świat by jej nie pomieścił.
„Zapłata wasza jest w niebie!”. Jest tak

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ogromna, że tylko niebo ją pomieści. Popatrz na niebo, na gwiazdy, na planety, na księżyc, na tę nieprzeniknioną głębię czerni, i pomyśl, że to, co widzisz, to jeszcze nie jest prawdziwe niebo, tylko jego
miniaturka. Nie ma na tym świecie takiego szczęścia
i takiego wynagrodzenia, które byłoby właściwe za
wierność Jezusowi i jego słowom. Nie każde cierpienie będzie tak obficie wynagrodzone, ale to, które
zniosłeś z powodu Jezusa Chrystusa. W Biblii użyto
słowa ZAPŁATA. To dwuznaczne słowo. Może
oznaczać zarówno nagrodę, jak i karę. Każdy cios i
upokorzenie, każde odtrącenie i niesprawiedliwość z
tego powodu, że byłeś chrześcijaninem i doznawałeś
bólu z powodu swej wierności Jezusowi, będą miały
swoją zapłatę. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl
i każdy gest, każde cierpienie, i powodzenie, każda
radość i smutek, mają swoje konsekwencje w wiecznym niebie. Nie ma straty na tym świecie, która nie
byłaby wynagrodzona na tamtym. Nie ma też takiej
nieuczciwości, która zostałaby pominięta przez odpłatę.
O. Augustyn Pelanowski

o Jezusie

79. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o
Trójcy Świętej?
Jak Bóg może być zarazem jednym i trzema?
„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony
Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,
18). O wiele łatwiej jest mówić o Trójcy w jej historycznych przejawach, niż spekulować o wewnętrznym życiu Bożym. Jak to ujął pewien autor,
każdy, kto mówi o Trójcy Świętej, mówi o krzyżu
Chrystusa i nie spekuluje zagadkami niebieskimi (J.
Moltmann). To Jezus w swym historycznym życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu objawia rzeczywistość
Boga w Trójcy jedynego. Trójjedyna rzeczywistość
jest oparta na namaszczeniu Jezusa przez Ducha i
posłaniu go przez Ojca podczas chrztu (Mk 1, 9-11).
Jego całe ludzkie życie było posłuszną odpowiedzią
na wolę Ojca w mocy Ducha. Relacja ta osiągnęła
szczyt, gdy oddał Ducha Ojcu na krzyżu i gdy Ojciec Go przygarnął, wywyższył i przekształcił w
tymże Duchu. Jan widzi wyraźnie, że to wzajemne
dawanie się przełamuje więzy ograniczeń ludzkich i
oznacza wieczną relację miłości. Zatem Jezus modli
się: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to,
że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą,
którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał” (J 17, 4-5).
Późniejsze Creda i sobory starały się tylko potwierdzić to biblijne stwierdzenie wiecznej relacji Jezusa

Michael L. Cook SJ

do Ojca w jedności Ducha. Stwierdzają one, że objawienie dane w Jezusie przekazuje prawdę o rzeczywistości Boga. Nie próbują wyjaśnić jak to jest, chociaż wielu teologów, jak św. Augustyn w swym De
Trinitate starało się zgłębić sposoby, przez które taka tajemnica mogłaby być dla nas bardziej zrozumiała. Dla mnie najważniejszą i najbardziej fundamentalną myślą jest ta: w samym sercu rzeczywistości, w samym centrum wszystkiego, co istnieje, to
znaczy w przeżywanej rzeczywistości żyjącego Boga, który jest Stwórcą wszystkiego, istnieje relacja.
Bóg nie żyje we wspaniałej izolacji, nieporuszony
motor, która wszystko do siebie przyciąga, lecz nie
daje nic w zamian, byt obojętny i apatyczny, odległy
i nieczuły na nasz ból. Ściśle mówiąc, Bóg jest osobą, która jako Ojciec przekazuje całość Bożego życia
Synowi i nadal pozostaje Ojcem. Z kolei Syn jest
obrazem niewidzialnego Boga (Kol 1, 15), który odwiecznie odzwierciedla chwałę Ojca i nas o Nim poucza (J 1, 14. 18). Spojeniem tej relacji między Ojcem i Synem - gdzie Ojciec jest źródłem i początkiem, który tę relację inicjuje, a Syn jest odpowiedzią i obrazem, który odzwierciedla chwałę Ojca jest Duch Święty. Do tego właśnie zmierzamy. Czyż
nie widzimy tutaj znaczenia naszych miłości, czy
jest to stwórcza miłość rodziców (eros), wzajemnie
umacniająca miłość przyjaciół (philia), czy dająca
siebie miłość Jezusa (agape: zob. J 15, 12-17)?
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Mit dobrego człowieka
Kto odrzuca Boga, ten musi sam się za niego uznać.
Niedawno usłyszałem: „Nie wierzę w Boga, ale jestem dobrym człowiekiem”. Ostatnio zresztą coraz
częściej słyszę ten rodzaj deklaracji. Brzmi to tak,
jakby rozmówca się usprawiedliwiał, że choć nie jest
wierzący, to TEŻ jest dobry
– a tak po prawdzie to lepszy. Bo wy, wierzący, do
kościoła i Komunii latacie,
w pierwszej ławce siedzicie,
a w maybachach się wozicie
i ludzi na stosach palicie. A
ja – za miliony cierpię, drżę
o planetę zagrożoną przeludnieniem, boleję nad oceanem zagrożonym odwielorybieniem i jem tylko sojowe rzeczy. Wy tylko mówicie, że jesteście dobrzy, a ja jestem dobry.
To taka nowa religia – dobrzyzm. W rozumowaniu
dobrzystów tkwi jednak zasadniczy błąd, bo świadomi chrześcijanie nie twierdzą, że są dobrzy.
„Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” – usłyszał od
Jezusa bogaty młodzieniec, który miał „majętności
wiele”, a wśród nich największą było chyba jego
mniemanie o sobie. – Jak to, ja, skoro jestem tak dobry, mam jeszcze z czegoś rezygnować? – pomyślał
być może. I odszedł smutny.
A owszem – nie jestem dobry. Jestem zdolny do najgorszych rzeczy. Gdyby mnie Bóg bezustannie nie
trzymał, stałbym się natychmiast kanalią, jakiej
świat nie widział. Chrześcijanie to wiedzą. Chrześcijanie są największymi realistami. Nie mają złudzeń
co do swojej kondycji. Im bliżej są Boga, tym lepiej
to widzą. Dlatego tak często u świętych i o świętych
czytamy, że w obliczu Boga są nędzą. I co ciekawe
– mówią to szczerze. A i więcej jeszcze: mają rację.
Ta świadomość zmusza ich do korekt myślenia, mówienia i działania. Do rachunku sumienia, do spowiedzi. Do nawracania się po prostu.
Czy to nie zastanawiające, że najgorsze potwory miW MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą
:
Śp. Krystynę Dusza, 71 lat
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

nionego wieku wypełzły z ludzi w środowiskach,
które odrzuciły Ewangelię? Komunizm i nazizm
wymyślili naiwniacy, przekonani, że da się stworzyć człowieka idealnego
według własnego upodobania, wystarczy go tylko
odpowiednio ukształtować. I to będzie wreszcie
ten wyśniony dobry człowiek. Skutki były straszne
i po ludzku nie sposób
tego zrozumieć. Jak tacy
normalni ludzie, często
kulturalni, słuchający Bacha, czytający Goethego,
znający systemy filozoficzne, nagle bez mrugnięcia okiem mordują miliony bezbronnych ludzi – nawet dzieci? Jak to możliwe?
Ano tak, że ludzie ci najpierw uwierzyli, że są dobrzy, po czym – że najlepsi. A jak najlepsi, to
wszystko, czego się chwycą, też musi być najlepsze.
Dalejże więc produkować straszne prawa bez żadnej
korekty ze strony siły wyższej, której istnienie się
przecież odrzuciło. Najświeższy przykład takiego
procesu widać w prawodawstwie stanu Nowy Jork.
Legalizacja zabijania dzieci nawet przed samym
narodzeniem to postęp zwyrodnienia. Kto mógł do
czegoś takiego dopuścić? Jak to kto – ludzie mocno
wierzący. W swoją dobroć.
Franciszek Kucharczak
DUCH ŚWIĘTY

Co to jest chrzest Święty?
Chrzest, jest to Sakrament,
przez który Pan Jezus
gładzi nam grzech pierworodny
oraz wszystkie grzechy
przed chrztem popełnione,
daje nam życie Boże,
czyni nas dziećmi Bożymi i
członkami Kościoła Bożego.

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. Dzisiaj 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 dniach od 22 do 24 lutego 2019r w Seminarium w Częstochowie
odbędą się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Módlmy
się za przygotowujących się do kapłaństwa i o nowe i liczne powołania
kapłańskie do Służby Bogu i ludziom w Kościele.
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 17.02.2019-24.02.2019r
17 luty - Niedziela
7.00+ Jerzy i Zenobia Czerniszew
- od synów z rodzinami
9.00+ Jerzy Biedak - 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.
18 luty - poniedziałek
7.00+ Janina Flak - od wnuka Tomasza i Anny
17.00+ Irena Grunt
- od synów Cezarego i Wojciecha z rodzinami
19 luty - wtorek
7.00+ Wincenty Kołodziej
- od rodziny Kołodziejów z Tworkowej
17.00+ Janina Flak - od córki Wandy z mężem
20 luty - Środa
7.00+ Janina Flak - od córki Wiesławy z mężem
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
21 luty - Czwartek
7.00+ Marian Słowik - od sąsiadów Bień

17.00+ Janina Flak
- od wnuka Kamila z żoną i Piotrem
22 luty - Piątek
7.00+ Kazimierz Żurek w 2 r. śm.;
+ Tadeusz, Helena, Wiesława, Stanisław i
Stefan Kowalscy
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
23 luty - Sobota
7.00+ Stanisław Gajos - od Teresy z rodziną
17.00+ Aniela Pilarczyk; + Józef Piątek
24 luty - Niedziela
VII Niedziela Zwykła
7.00+ Dariusz Rus w 9 r. śm.
9.00+ Jerzy Biedak
- od siostry Marii Lipiarz z mężem
10.30+ Władysław i Bronisława Lipka;
+ Edward i Alfreda Matysek
12.00+ Maria Tomiczek
17.00+ Teresa i Kazimierz Kosińscy

