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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i
szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i
grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby
tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i
złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą,
ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką
wy mierzycie». Łk 6, 27-38

Promocja na dzień sądu
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze,
że Bóg nas pokochał, gdyśmy byli jeszcze Jego
nieprzyjaciółmi. Bóg potrafi tak kochać wroga, aż
ten stanie się przyjacielem! Jestem tego głęboko
świadomy, że On mnie kochał jeszcze wtedy, gdy
Go lekceważyłem, oskarżałem za swoje cierpienia, ignorowałem, a nawet nienawidziłem. Im
bardziej Go raniłem, tym bardziej On leczył mnie
swoim przebaczeniem. Przemógł mnie i zgodziłem się w końcu na to, by mnie mógł kochać i
bym sam odważył się kochać. Wcale nie jest ła-

two podjąć decyzję o tym, by od pewnego dnia zacząć kochać innych. Żeby nienawidzić, nie trzeba
podejmować żadnych decyzji, wystarczy przestać
myśleć. Bóg wybaczył mi tak wiele grzechów i to
nawet te grzechy, za które nie miałem odwagi prosić o przebaczenie! Nie potrafiłem Go niczym zniechęcić do siebie. Byłem nawet zły na to, że On nie
chciał być zły na mnie, ale i to nie pomogło!
Jaki więc mam być wobec innych? Jaki
mam być wobec tych, którzy dla mnie są tacy, jakim ja byłem przez tyle lat dla Niego? Czynić dobro wobec tych, którzy są złośliwi, dobrze życzyć
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tym, którzy źle mi życzą, błagać za tych, którzy
mnie przeklinają. Pogodzić się z tym, że ktoś będzie
mnie oszukiwał, nie domagać się sprawiedliwości
wobec tych, którzy będą niesprawiedliwi. Obserwując z takiej perspektywy przyszłość, doznaję utraty
tchu, jakbym stał nad bezdenną przepaścią. Kiedy
się już tam rzucę, nie będę mógł się cofnąć. Spadać
ciągle w coraz głębszą miłość przebaczającą wydaje
się zatratą siebie. Czy wyobrażasz sobie siebie samego nad taką krawędzią decyzji, by od tego dnia
już tylko przebaczać? Skoro i tak świat jest pełen
niesprawiedliwości, możesz uczynić z tego, co przeżywasz jako skrzywdzenie, najwspanialszą okazję,
by stać się takim jak Bóg – miłosiernym! Dorastamy dzięki temu, co nas przerasta. Nie można być
miłosiernym wobec tych, którzy cię kochają i szanują. To jest niemożliwe. Miłosierdzie jest miłością

tam, gdzie powinna istnieć już tylko zemsta.
Czy Bóg zechciałby mnie lub ciebie ukarać
za wszelką podłość, jakiej dopuściliśmy się w przeszłości, jeśli ja lub ty nie tylko nie będziemy domagać się ukarania tych, którzy wobec nas okażą się
podli, ale nawet za nich będziemy prosili o zbawienie? Oto Wszechmogący daje nam wielką promocję,
dzięki której nie będziemy obawiać się dnia sądu. Ta
promocja to przebaczenie. Ale kiedy On przebacza,
to tym samym mówi: PRZEBACZAJ TAK JAK JA!
Przebaczaj w takim stylu jak Ja! Z takiej perspektywy można mówić Bogu: jak dobrze, że posłałeś na
moją ścieżkę złych ludzi! Bóg obdarza nas największymi łaskami właśnie wtedy, gdy życie wydaje się
najmniej łaskawe.
O. Augustyn Pelanowski

Nienawiść nienawistników
Pokoju nie przynosi walka z cudzą nienawiścią, lecz z własnym egoizmem.
Po zamordowaniu prezydenta Gdańska powietrze
nad Polską zgęstniało od wzajemnych zarzutów o
nienawiść. Zło zrodziło zło – zupełnie jakby stada
demonów zerwały się z uwięzi
i dalejże podjudzać swoich
podopiecznych do oskarżania
bliźnich o najgorsze rzeczy.
Ot, taki obrazek: składane
przez członków rządu deklaracje modlitwy za żyjącego jeszcze włodarza Gdańska naczelna feministka kraju nazwała
„modlitwą wszystkich nienawi s t ni ków”. I do dał a:
„Pójdźcie już sobie w diabły”.
Tak wygląda walka z nienawiścią w popularnym ostatnio
wydaniu.
– Przecież to skrajnie głupie!
Jak można oczekiwać, że adresaci takich zarzutów
uznają je, doznają refleksji, uronią łzy nad sobą i
złagodnieją? – zdumiałby się niezaangażowany obserwator.
No właśnie. Ci, którzy nawołują do porzucenia nienawiści, robią to z taką nienawiścią, a przy tym arogancją i poczuciem wyższości, że jeśli coś to rodzi,
to wyłącznie jeszcze większą nienawiść. Normalny
człowiek reaguje przecież tym, czym sam jest częstowany: okiem za oko, zębem za ząb. No, chyba że
jest motywowany Ewangelią i wbrew odruchom
swej zepsutej natury na nienawiść odpowiada miłością i przebaczeniem. To rozwiązuje sprawę i to jest
w zasadzie recepta na zło tego świata. Kto ją zastosuje, wypada z obłędnego wiru, który zasysa skłóconych ludzi w otchłań. Tego się jednak nie da zade-

kretować. To wynika z wiary i z łaski Bożej, która z
wiarą koresponduje. Natomiast ludzkie mechanizmy
administracyjnej walki z nienawiścią są wysoce zawodne, a mogą być wręcz
szkodliwe.
Ano właśnie: słychać, że parlament chce debatować nad
wprowadzeniem zakazu mowy nienawiści. Cóż, już sami
zgłaszający takie pomysły nie
należą do chorążych pojednania. Ale niech tam – tylko jak
coś takiego zrobić? Stworzyć
indeks słów zakazanych? Kto
miałby oceniać, jakie są dopuszczalne, a jakie już nie? To
wszystko są rzeczy nieostre, w
najwyższym stopniu uznaniowe. To byłoby świetne narzędzie dla napędzania autorytaryzmu władzy, bez
względu na to, kto by ją dzierżył. Ostatecznie sprowadziłoby się to do wprowadzenia cenzury na niewygodną krytykę, ale na pewno nie zmniejszyłoby
nienawiści. Podstępne sugestie, ubrane w eleganckie
wdzianka, szkodzą bardziej niż inwektywy. Słowami
wytwornymi, cedzonymi z zimnym cynizmem, można wywołać nienawiść gorszą niż chamskim pokrzykiwaniem. Więc co? Zakazać sugestii, aluzji, ironicznych uśmieszków?
Można zakazać konkretnych czynów, nie można nakazać postawy. Tego sam Bóg nie robi. I lepiej, żeby
ludzie nie próbowali być mądrzejsi od Niego.
Franciszek Kucharczak
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Katolik za złotówkę
Nie pytaj, co ci daje Kościół, pytaj, kim będziesz bez niego.
W ostatnim „Małym Gościu” przeczytałem kawał o
rodzinie, która wraca z kościoła po niedzielnej
Mszy. – Ależ ten organista fałszował – mówi zdenerwowana mama. – A
ksiądz też tak jakoś przynudzał… – dodaje tata. Na to
Jaś: – A co byście chcieli za
złotówkę?
(Uwaga: więcej dobrych
kawałów znajdziesz w każdym numerze „Małego Gościa”, który możesz nabyć
w dobrych parafiach).
No właśnie – czy my, katolicy, nie stawiamy Kościołowi wymagań niewspółmiernych do własnego zaangażowania? Bo coś jednak od nas zależy. I nie chodzi tylko o pieniądze,
chociaż, owszem, często jest tak jak w skeczu
„Wizyta księdza” autorstwa Kabaretu Moralnego
Niepokoju. – A jak się tak ksiądz przeleci z tacą, to
ile ksiądz zbierze? – pyta gospodarz. – Niech pan
pomnoży to, co pan daje sam, razy tysiąc wiernych –
odpowiada duchowny. Gospodarz: – Irena, chodź,
jest zagadka. Ile jest tysiąc razy zero?
„Kościół zabiera nam nasze pieniądze” – najgłośniej
krzyczą ci, którzy grosza na niego nie dają. Wiadomo o tym nie od dziś. Ci ludzie jednak najczęściej w
ogóle się w kościele nie pokazują. Nie o nich tu chodzi. Raczej o tych, którzy są, przychodzą, ale traktują Kościół jak coś zewnętrznego, czego sami nie
tworzą. To powoduje izolację, podział na dwa światy: usługodawców i klientów. Ci pierwsi to, oczywiście, duchowni, których zadaniem jest budzić wiarę
świeckich, a zadaniem świeckich jest spać, żeby
księża mieli kogo budzić, ewentualnie grzebać, gdy
sen okaże się wieczny.
To nie zda egzaminu, nawet jeśli się kiedyś taki
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Krystynę Dusza, 71 lat
Śp. Stanisława Nitek, 94 lata
Śp. Stefanię Mazur, 74 lata
Śp. Jana Wałka, 84 lata
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

model sprawdzał. Dziś, w epoce wszechobecnych
komunikatorów, za bardzo na siebie wszyscy oddziałujemy. Sami duchowni wszystkiego „nie ogarną”, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich „owieczki”
obszczekują i robią krecią robotę. Bo, powiedzmy sobie szczerze, taki
ten nasz osławiony
„kler” zły nie jest, jak go
malują, a malują go nie
tylko tak zwani wrogowie Kościoła, lecz w
głównej mierze sami katolicy. W ten sposób nie
osiągnie się nic dobrego,
bo od mówienia „jesteś
zły” nikt się jeszcze dobry nie stał, a za to wielu się pogorszyło. Poza tym
wreszcie – co to za ewangelizacja? Obrabianie proboszcza na imprezie u cioci może jest interesujące,
ale nie sprawi, że nazajutrz proboszcz rzuci na kolana słuchaczy swoją homilią. Nie będzie świętszy, a
tym bardziej nie uświęcą się uczestnicy imprezy.
Więc po co to wszystko?
Co w takim razie robić? Cóż, jeśli się katolik uczciwie modli, to mu Pan Jezus pokaże, co ma robić,
zwłaszcza w parafii. Bo śmiem twierdzić, że każdy
coś dla parafii robić powinien, choćby zmówić w jej
intencji zdrowaśkę. Zawsze też może przymknąć
dziób, gdy ma ochotę wylansować się w kontraście
z wadami księdza. Ksiądz, choćby naprawdę był
nieciekawy, zawsze może mi dać rozgrzeszenie i
udzielić Komunii. I choć od tego może zależeć zbawienie, nawet złotówki to nie kosztuje.
Franciszek Kucharczak
DUCH ŚWIĘTY

Co to jest chrzest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty
umacnia chrześcijanina. aby wiarę
swoją mężnie wyznawał, bronił jej
i według niej żył.

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 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.
2. W tym tygodniu przypadają I Piątek miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 i Msza Św. dla Żywego Różańca o godz. 16.00
3. We wtorek 26 II 2019r nasz Ks. wikariusz Mirosław obchodzi swoje imieniny. Z tej okazji życzymy
mu, błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask Bożych, owocnej pracy w naszej
parafii i wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże! Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy na Mszy św. o godz. 17.00
4. W środę 27 II 2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II.
5. 1 marca będziemy przeżywać kolejny dzień Żołnierzy Wyklętych - największych patriotów, których
chciano wymazać z historii. Walczyli o Polskę a zostali wyklęci. Bohaterzy, którzy przez lata w zakłamanej historii, tzw. Wolnej Polsce, byli nazywani bandytami. Trzeba o nich pamiętać i pielęgnować pamięć
Żołnierzy Wyklętych. Każdy z nas powinien to czynić na swój sposób. Jest wiele pięknych możliwych
sposób, aby oddać hołd i cześć Żołnierzom Wyklętym. Jeżeli nie potrafimy znaleźć takiego sposobu, to
uczyńmy to przez modlitwę 1 marca w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
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 24.02.2019-03.03.2019r
24 luty - Niedziela
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
25 luty - poniedziałek
7.00+ Stanisław Gajos - od Mariusza z rodziną
17.00+ Janina Flak - od syna Jerzego z córką
26 luty - wtorek
7.00+ Irena Grunt
- od znajomych i przyjaciół z Cementowni
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej w
posłudze kapłańskiej dla Ks. Mirosława
z racji imienin
27 luty - Środa
7.00+ Janina Flak - od wnuczki Ewy z rodziną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

28 luty - Czwartek
7.00+ Henryk Jasiówka
- od pracowników Firmy Orstal
17.00+ Janina Flak - od Barbary i Zygmunta John
01 marzec - I Piątek
7.00+ Janina Flak - od wnuczki Anety z rodziną
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
02 marzec - I Sobota
7.00+ Leokadia Ćmak - od wnuczków z rodzinami
16.00 * Żywy Różaniec + Henryka Rogoń
17.00+ Jerzy Biedak - od chrześniaka Piotra
03 marzec - Niedziela
VIII Niedziela Zwykła
7.00+ Henryk w 14 r. śm. i Stefan w 5 r. śm.
Rogoń
9.00+ Maria i Stanisław Molenda w r. śm.
+ Mieczysław Hoc w r. śm.
+ zm. z rodziny Molendów i Makiełów
10.30+ Stanisław, Władysław i Helena Ćmak
12.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Orman
17.00+ Jerzy Biedak
- od szwagra Wojciecha z żoną i rodziną

