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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim.
Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w
Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i
obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi.
Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się
ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Łk 9, 28b-36
Zaproszenie do przemiany
Słowo Boże zaprasza nas dziś na górę Tabor,
gdzie razem z Piotrem, Janem i Jakubem stajemy
się świadkami wydarzenia niezwykłego. Rozmowa o nieuchronności ofiary Mesjasza toczy się w
scenerii iście niebiańskiej. Widzimy odmienionego Jezusa, którego twarz jaśnieje jak słońce, a
szaty stają się lśniąco białe. A obok Niego dwóch
mężczyzn – Mojżesza i Eliasza – których na ziemi nie widziano od tysięcy lat, i którzy objawiają
nam się w chwale. Rozmowa ta ukazuje, że decyzja o śmierci Chrystusa nie jest wynikiem ziemskiego rozumowania. Podjęta została dla naszego
zbawienia. „On był światłem”. Nie jednym z proroków, nie jednym światłem więcej, ale

„światłem”, które przyszło na ten świat. To z powodu zniszczenia tego światła On umrze. Na Taborze uczniowie doświadczyli olśnienia Bożą chwałą,
kiedy twarz Jezusa „zajaśniała jak słońce, odzienie
zaś stało się białe jak światło. Święty Piotr całe życie pozostanie naznaczony tym szczególnym spotkaniem. To właśnie wspomnienie Przemienienia,
które stało się dla niego podstawowym doświadczeniem jego wierności, daje zatrwożonemu Piotrowi siłę i pewność.
A teraz spróbujmy spojrzeć na naszą rzeczywistość. Tym razem bohaterem ostatniej sceny
jestem ja, tzn. uczeń Jezusa, chrześcijanin trzeciego
tysiąclecia, w każdej Eucharystii oświecany światłem Jego łaski. Czym dla mnie jest polecenie Boga
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Ojca, który nakazuje „słuchać” Chrystusa? Słuchać,
tzn. doświadczać, uczestniczyć, przyjąć i także naśladować. W okresie Wielkiego Postu, uprzywilejowaną formą przemawiania Boga do ludzkiego serca,
swoistą Górą Tabor i odnowieniem osobistego przymierza ze Stwórcą, jest czas rekolekcji, jakie odbywają się w tysiącach parafii. Rekolekcje to nic innego, jak słuchanie Boga i doświadczanie Jego obecności, to porządkowanie i uzupełnianie posiadanej
hierarchii wartości, to odnowienie osobistej przyjaźni z Bogiem i umocnienie wiary. Żadne rekolekcje,
bez względu na ich długość i metodę nie są procesem automatycznym. Raczej moglibyśmy utożsamiać je z pewną walką, pewnym trudem i oczekiwaniem. Jeśli spojrzymy na Piotra, Jakuba i Jana, to
mimo niesprzyjających i tajemniczych, zewnętrznych okoliczności nie wątpimy, że ich wejście na
Górę Tabor było potrzebne. Warto było tam być,
aby zobaczyć „blask Nieba” i usłyszeć głos Stwór-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

cy: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”.
Wobec światła odsłania się nasz grzech.
Umysł ludzki bywa jednak na tyle przebiegły, by nie
wchodzić do jasności. Wszyscy mamy skłonność do
omijania prawdy. Mamy tę fantastyczną moc usypiania, filtrowania tego, co pochodzi z rzeczywistości,
aby zachować tylko to, co odpowiada naszym osądom. Każdy człowiek ma swój filtr, który pozwala
mu się chronić. „Będę panem samego siebie” – to
dewiza piekła! Przed nami jeszcze pięć tygodni
Wielkiego Postu. To czas na towarzyszenie Jezusowi
od agonii w Ogrójcu aż na Golgocie. To czas na
opłakiwanie męki Pana z Matką Bolesną i Aniołami.
Bez tego nasza radość w Niedzielę Zmartwychwstanie nie mogłaby być pełna. Ufni w moc przychodzącego Boga, wsłuchujmy się w słowa: „To jest mój
Syn wybrany, Jego słuchajcie”. On nas przemieni.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

81. W swoich wypowiedziach
stale odwołujesz się do Biblii.
A czy Kościół na soborach
nie rozstrzygnął tych wszystkich kwestii?
Zapytano kiedyś Karla Rahnera, czy sobór Chalcedoński w 451 roku był końcem, czy początkiem.
Powiedział, że jednym i drugim. Doprowadził do
zakończenia pewną dyskusję pomiędzy Ojcami
greckimi, ale również otworzył przeróżne kwestie,
które przyszłe pokolenia starały się podjąć. Twoje
pytanie daje mi sposobność do powtórnego podkreślenia postawionej wcześniej tezy: nasze próby zrozumienia tajemnicy Jezusa pociągają za sobą ciągły
proces interpretacji. O ile staramy się dać wyraz tajemnicy „Boga dla nas” (C. LaCugna), żadna odpowiedź nie może być uznana za ostateczną. Pod warunkiem, że nie zwrócimy się ku fundamentalizmowi, ani Biblia, ani wyznania wiary i sobory, ani pisma teologów i biskupów, ani jakiekolwiek inne
stwierdzenia ludzkie nie wyczerpią tej tajemnicy.
Cudem wiary chrześcijańskiej jest to, że celebrujemy zaślubiny nieba i ziemi. Wierzymy w Boga dla
nas, Boga, który przybliżył się do nas najbardziej
jak to dla Boga możliwe, w człowieczeństwie swego Syna. Wierzymy w Boga, który z nami nie rywalizuje, ale który działa w nas i poprzez nas w celu
pełnego wyzwolenia ludzkości. „Bóstwo Jezusa to
jego człowieczeństwo do ostatnich granic” (P. Schoonenberg). To, co mówimy o Nim jako o Bogu nie
wymazuje Jego człowieczeństwa, ale doprowadza
człowieczeństwo do jedynego w swym rodzaju wypełnienia.

Michael L. Cook SJ

Dwa pierwsze sobory powszechne zajmowały się
stwierdzeniem pełnego bóstwa Syna (Nicejski w 325
r.) i pełnego bóstwa Ducha (Konstantynopolitański I
w 381 r.). Ten drugi, odrzucając stanowisko Apolinarego, że Słowo {Logos) zastąpiło w Jezusie ludzką
duszę, potwierdził również Jego pełne człowieczeństwo. Lecz sprawą najważniejszą była jedność Jezusa. Cyryl Aleksandryjski i Sobór Efeski w 431 r.
stwierdzili, że Jezus jest jedną niepowtarzalnie istniejącą jednostką („jedność według hipostazy”, czyli
to, co później rozumiano przez jedność jednej
„osoby”). Trudno jest przecenić wagę tego stwierdzenia. Oznacza to, że bóstwo i człowieczeństwo
Jezusa, jakkolwiek odrębne, są w Nim nierozłączne.
Nie jest najpierw Bogiem, a potem człowiekiem.
Konkretnie istniejąca rzeczywistość Jezusa, to co
czyni Go jedynym w swym rodzaju jako człowieka,
to zjednoczenie z bóstwem. Na koniec, Sobór Chalcedoński w 451 r., w świetle tego silnego poczucia
nierozłącznej jedności, musiał podtrzymać odrębną i
nie dającą się zredukować naturę zarówno człowieczeństwa, jak i bóstwa. Człowieczeństwo nie jest
przygniecione przez bóstwo, ani przez nie wchłonięte. Raczej bóstwo uzdalnia lub umożliwia człowieczeństwu bycie w pełni sobą, podobnym do nas we
wszystkim oprócz grzechu (Hbr 4, 15, cytowany w
definicji chalcedońskiej). W tym wszystkim Ojcom i
soborom przyświecał tylko jeden cel: pozostanie
wiernym tradycji apostolskiej, „regule wiary”, która
jest zawarta w kanonie Pisma świętego. Staram się
robić to samo, ale w świetle współczesnych osiągnięć krytyki biblijnej.
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Wychowanie do fajności
Ekscytowanie dzieci seksem, i to wbrew woli rodziców, to bardziej pedofilia niż pedagogika.
Wielu Polaków intryguje ten „hostel interwencyjny
dla osób LGBT”, / Lesbijek, Gejów, Biseksualistów
i Transwestytów / co to go
na koszt warszawiaków
sprawi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. No bo na
zdrowy rozum – co to ma
być? Dom samotnego ojca z
mężem? Siedziba weteranów kampanii przeciw homofobii? A tak, pewnikiem
zapełnią to miejsce powstańcy warszawscy nowego
wzoru – obrońcy tęczy,
okryci chwalebnymi ranami
bojownicy konstytucji.
Niestosowne? To posłuchajcie, co powiedział Paweł
Rabiej, wiceprezydent naszej umęczonej stolicy, nawiązując do podpisanej przez Trzaskowskiego
„Deklaracji LGBT”: „Sądzę, że w powstaniu warszawskim wiele osób walczyło właśnie o to, żeby w
Polsce była wolność i tolerancja” – powiedział w
„Polsat News”.
A pewnie, pewnie. Powstańcy o niczym bardziej
nie marzyli. – Za związki partnerskie, za swobodne
coming outy… – szeptali pobladłymi wargami,
umierając na barykadach. Jeszcze się może dowiemy, że i prezydent Starzyński we wrześniu ’39 oczyma wyobraźni oglądał Warszawę wielką klubami
gejowskimi i hostelami. No co! Wiecie, jakie są potrzeby? W Karcie LGBT+ napisali, że wśród tych,
„którzy tworzą wspólnotę mieszkanek i mieszkańców Warszawy, nawet 200 tys. osób to członkowie
społeczności LGBT+”. Co prawda Paweł Rabiej podał liczbę o połowę mniejszą („W Warszawie mamy
100 tys. osób LGBT”), ale wciąż jest to liczba znacząca.
Ale skąd się w ogóle takie dane biorą? Co za pytanie! Ludzie, którzy znają najgłębsze motywacje bohaterów Warszawy ’44, nie takie rzeczy wiedzą.
Trzeba to przyjąć i uszanować, podobnie jak parcie
tych ludzi na wychowywanie nie swoich dzieci.
Seksualne wychowywanie, rzecz jasna, bo innego,
zdaje się, za bardzo nie uznają. To dlatego
„Deklaracja LGBT” przewiduje „wprowadzenie
edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze
standardami i wytycznymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO)”. Przypomnijmy, że standardy
WHO obejmują takie rzeczy jak zachwalanie masturbacji wśród najmłodszych.

W ramach debaty, jaka się na ten temat rozwinęła,
w znamienny sposób wypowiedział się na Twitterze
publicysta Wojciech Engelking: „To doprawdy straszne,
iż dzieci będą uczone, że przyjemność seksualna jest fajna i
nie należy mieć z własnym
ciałem i upodobaniami – dopóki nie naruszają godności i
zgody innych – problemu” –
ironizował.
Jaka piękna beztroska, prawda? Cóż, każda przyjemność
jest „fajna” i takich oczywistości akurat nie trzeba małolatów uczyć. Trzeba im natomiast uświadomić, że z sięgania po każdą „fajność”
wychodzą bardzo niefajne rzeczy. Zepsuć dzieci
łatwo, ale tak „wychowanego” pokolenia nie ocali
nawet interwencyjny schron atomowy..
Franciszek Kucharczak
DUCH ŚWIĘTY

Co to jest sakrament
namaszczenia chorych?
Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w
którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko
chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma;
daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. Chrystus w
Sakramencie Namaszczenia Chorych włącza
chorego w swoją Mękę, z której chory może
czerpać moc zbawczą dla Siebie i dla drugich.

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 Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o
godz. 19.00 dla młodzieży. A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 16.15 nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie
młodzież i dzieci.
4.Trwa akcja skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. Tradycyjnie pod hasłem "Skarbonka Miłosierdzia".
Wychodząc z Kościoła, można nabyć skarbonkę, składając symboliczną ofiarę 2,5 zł, która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej związane z leczeniem dzieci i osób starszych. Jałmużnę
złożoną w skarbonce w czasie Wielkiego Postu, przyniesiemy do kościoła w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego.
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 17.03.2019-24.03.2019r
17 marzec - II Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Daniela i Czesław Trawińscy;
+ Stefania i Franciszek Kuśmierscy
9.00+ Helena, Maria, Władysław i Stanisław
Molenda; + Jerzy Wit
10.30+ Kazimiera w 20 r. śm. I Stanisław Uliniarz
12.00+ Alfreda Purgał w 1 r. śm.
16.15* Gorzkie Żale
17.00+ Zofia i Apolinary Stanek w 10 r. śm.

18 marzec - poniedziałek
7.00+ Marian Słowik
- od swatów i rodziny Kwiecińskich
7.00+ Jan Pilarski - od Jadwigi Plechawskiej z rodziną
17.00+ Władysława Kiejko
- od wnuków Patryka i Jarosława z rodziną
19 marzec - wtorek
7.00+ Wincenty Kołodziej - od córki i wnuka
7.00+ Stanisław Biedak w 9 r. śm.
17.00+ Józef Piątek
20 marzec - Środa
7.00+ Lucyna, Piotr i Stanisław Czerw;
+ Maria i Kazimierz Bernatek
7.00+ Jan Pilarski - od sąsiada Krzysztofa Dziwisza
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
21 marzec - Czwartek
7.00+ Jerzy Biedak
- od Wojciecha Lipki z żoną i rodziną

7.00+ Jan Pilarski - od Jakuba Dziwisza
17.00+ Wincenty Kołodziej - od syna
22 marzec - Piątek
7.00+ Cecylia Kita - od syna Kazimierza
7.00+ Jan Pilarski - od Karola Dziwisza
16.00* Droga Krzyżowa
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży
23 marzec - Sobota
7.00+ Jerzy Biedak
- od rodziny Sobolewskich i Sufinów z Zawiercia
7.00+ Jan Pilarski - od Adama Dziwisza
17.00+ Janina Bobrzyńska - od Danuty i Włodzimierza
Wacowskich, Janiny Biedak z rodziną i Małgorzaty
Henek z rodziną
24 marzec - III Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Józef Bednarz - od żony
9.00+ Halina Pilarczyk - od męża
10.30+ Stanisław w 25 r. śm., Marianna, Piotr i
Stanisława Rybińscy
12.00* Sakr. Chrztu Św. * Leon Jan Stępień 1 r. ur.
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Laury Ryłko w 3 r. ur.
i + Maja Ryłko w 2 r. śm.
16.15* Gorzkie Żale
17.00+ Irena Grunt - od Ewy Pitera z rodziną

