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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami.
Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”.
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał
nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?”
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.
Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”.
A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża».
Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić
Boga”.
Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.
Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.
Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła
swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”
Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc
uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego
dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już
zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do
Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”. J
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Być może niejeden już raz słyszeliśmy w kazaniu, że czasem bardzo prosta myśl, a niekiedy
nawet jedno słowo, może zmienić czyjeś życie.
Co więcej, może i nas samych dotknęło w ten
sposób czyjeś słowo. Czyż więc nie czas, byśmy
odkryli, że tak że my sami możemy w podobny
sposób przyjść innym z pomocą?

4,5–42

Wielu księży, pracujących w parafiach i
różnego rodzaju duszpasterstwach środowiskowych, mogłoby przytoczyć rozmaite sytuacje, w
których ludzie ochrzczeni, ale w gruncie rzeczy z
Kościołem niezwiązani, niepraktykujący, rzadko
przystępujący do sakramentów świętych, nagle,
pod wpływem bezpośrednio do nich skierowanej
prośby o pomoc, radykalnie się zmieniali. Ta jedna
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prośba, dzięki której zostali wydobyci z anonimowości, odmieniła ich życie. Odkrycie, że ksiądz ich
potrzebuje i że mają coś do zrobienia w swojej parafii, pozwoliło im - mówiąc z pewną przesadą - odnaleźć swoje miejsce w Kościele.
Przy studni Jakuba, o której czytamy dziś w
Ewangelii, dzieje się coś podobnego. Ten, który
może dać i zrobić dużo więcej niż kobieta jest sobie
w stanie wyobrazić, staje się Tym, który prosi. I
właśnie ta prośba staje się początkiem czegoś nowego w życiu Samarytanki. Wydawało się bowiem, że
z powodu grzesznego życia wszyscy ją odrzucili.
Jej życie straciło sens. A tu nagle jest Ktoś, kto jej
potrzebuje.
Tak współczesne powroty do Kościoła, jak i
historia Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii należą
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do tych, które pokazują, jak dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Zamiast długich i zawiłych dyskusji,
przekonywania, czy nawet straszenia, pojawia się
zwykła ludzka prośba, której ktoś zupełnie się nie
spodziewa. A wraz z prośbą roztacza się przed nim
zupełnie nowa perspektywa. Zaczyna odczuwać, że
także on jest komuś potrzebny. Odkrywa, że również w nim jest dobro, którym może się dzielić.
Dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Ważne, byśmy naszą mądrością, wyższością, raptownymi sądami i przekonaniem, że wszystko wiemy i na
wszystkim się znamy, nie stawiali nikogo na straconej pozycji. Jezus przy studni czeka na każdego.
Każdego potrzebuje. I wszystkim pragnie dać wody
żywej.
Ks. Dariusz Madejczyk

o Jezusie

17. Czy Jezus miał braci i siostry?
Św. Marek (6, 3; por. Mt 13, 55-56) mówi:
„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także
jego siostry?” Wspomina się, że Jego matka, bracia i
siostry przyszli do Niego (Mk 3, 31-35 i miejsca paralelne). Św. Jan przedstawia Jego Matkę i braci jak
towarzyszą Mu czasami w jego działalności (J 2, 12;
7, 3. 5). Wydaje się, że bracia mieli w Kościele pierwotnym pewne znaczenie (Dz 1, 14; 1 Kor 9, 5),
zwłaszcza Jakub, który był przywódcą wczesnochrześcijańskiej wspólnoty w Jerozolimie (Ga 1, 19;
Dz 15, 13-21). Jest szczególnie znaczące, że Paweł
określa Jakuba jako brata Pana. Jest to ktoś, kogo
znał osobiście. Czy byłby go wyróżniał tym określeniem, gdyby miał jakikolwiek powód, żeby myśleć
inaczej? Tak więc jednym z możliwych znaczeń tekstów biblijnych jest to, że Jezus w istocie miał braci
i siostry. Sam Jezus jest określany jako
„pierworodne dziecko płci męskiej” (Łk 2, 23), ale
też niekoniecznie sugeruje to braci i siostry.
Późniejsze pobiblijne interpretacje, zwłaszcza w IV
wieku, szukały innych wyjaśnień. Jedna utrzymywała, że bracia Jezusa byli jego braćmi przyrodnimi
(możliwe znaczenie greckiego słowa adelphos: zob.
Mk 6, 17) z racji wcześniejszego małżeństwa Józefa.
Jedyny z tym problem polega na tym, że nie ma dowodów na takie uprzednie małżeństwo. Bardziej
wiarygodna interpretacja jest taka, że bracia i siostry
Jezusa byli w rzeczywistości kuzynami. Św. Hieronim popierał tę interpretację opartą na hebrajskim
słowie „brat” (’ah), które może również oznaczać
kuzyna lub jakiegokolwiek bliskiego krewnego (np.
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Rdz 14, 16; 29, 15; Kpł 10, 14). Słowa te zostały
przetłumaczone w greckiej wersji Starego Testsamentu (znanej jako Septuaginta) jako adelphos
(=brat), chociaż język grecki ma odrębne słowo na
oznaczenie kuzyna (anepsios jak w Kol 4,10). Jest
całkiem możliwe, że Paweł, pochodząc ze środowiska semickiego, samorzutnie użył adelphos w odniesieniu do Jakuba w sensie kuzyna lub bliskiego
krewnego.
Na gruncie czysto biblijnym, argumenty odwołujące
się do samego języka, dopuściłyby każdą z powyższych interpretacji. Ewangelie miały na uwadze podkreślenie dziewiczego poczęcia Jezusa (zob. pytanie
12). Po czasach biblijnych, a zwłaszcza w IV wieku,
ze względu na monastyczną idealizację stanu dziewictwa, Maryja, która zawsze była czczona w pobożności zarówno ludowej, jak i oficjalnej, stała się
z racji swego wiecznego dziewictwa głównym i najwyższym symbolem, lub wzorem tego stanu życia.
Nie ma nic w Piśmie świętym, co by negowało możliwość jej wiecznego dziewictwa, a trudno sobie
wyobrazić, jak takie nabożeństwo mogłoby powstać,
gdyby powszechnie myślano, że Jezus miał braci i
siostry w normalnym rozumieniu tych określeń.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Arkadiusz Pilarski, kawaler lat 29
zam. Ogrodzieniec
i
Marta Mrugała, panna lat 29
zam. Zawiercie
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Gdy harmonijni ludzie ucieszą się owocami, buntownikom pozostanie duma z ruin.
Jak wiadomo, w okolicach Dnia Kobiet Salon próbował odtworzyć czarny protest sprzed pół roku.
Mizernie to wyszło, bo uczestniczki
tamtej awantury już się w większości
zorientowały, że PiS nie zlikwiduje
ich ukochanej aborcji – no i przestały się bać „utraty swoich praw”. A
skoro się nie bały, to i na ulice nie
wyszły. Wyszły tylko takie, które
poczucie zagrożenia mają wdrukowane na stałe, czyli feministki. Istotą
ich lęku jest obawa przed nowym
życiem, które mogłoby zakłócić ich
własne życie. Choć to grupa bardzo
nieliczna, to jednak niezwykle hałaśliwa. Wykorzystując to, lobby aborcyjno-pigułkowo-gumkowe nie ustaje w wysiłkach przedstawienia tych
nieszczęsnych pań jako reprezentantek wszystkich Polek.
Na portalu Tomasza Lisa NaTemat.pl pojawił się z tej okazji taki
oto znamienny tytuł: „Od matkiPolki po Polki parasolki”.
Doprawdy imponujący awans: z
matki na parasolkę. Przy czymś takim przejście z
siekierki na kijek to jeszcze znakomity interes. I co
takiego miałyby zyskać kobiety, które by zamieniły
status matki na pozycję wiecznej buntowniczki? Ta
parasolka nie symbolizuje przecież niczego twórczego, nie ma w niej żadnej pozytywnej oferty. Jest
protest, wzniesiona pięść, jest retoryka walki o mityczne wyzwolenie kobiet rodem z „Seksmisji”. I co
to daje? Do czego to ma prowadzić? No właśnie do
niczego – do zaniku i pustki, i do bezsensu z dumnie
zadartym nosem. Wiele mówią tu niektóre hasła z
Manif. Ot, choćby to (jedno z przyzwoitszych):
„Seks dla przyjemności, nie do rodzenia”. Równie
dobrze drzewa mogłyby ogłosić: „Zapylanie dla zabawy, nie dla owoców”. Ale, oczywiście, jeśli ktoś
chce się całe życie bawić dla samej zabawy, nikt mu
nie zabroni. Wbrew panującym pogłoskom żaden
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Anna Kasprzyk 86 lat
Śp. Natan Szlachta 1,5 roku

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

ksiądz nikomu pod kołdrę nie zagląda i nikomu pigułek nie zabiera. A jeśli ci naprawdę zagląda i zabiera, to zgłoś, człowieku, wtargnięcie na policję i po krzyku.
Dziś „Polki parasolki” krzyczą i
wulgarnymi gestami pokazują,
gdzie mają odpowiedzialność,
sens i normalność. Ale po latach,
gdy przewalą się fale współczesnych trendów i chwilowych priorytetów, pozostaną same, puste i
wypalone ogniem własnego gniewu. I aż żal pomyśleć, jak to będzie, gdy staną ponure z tymi swoimi zdezelowanymi czarnymi parasolkami naprzeciw matek –
wszystko jedno: Polek czy nie Polek – otoczonych kolorowym tłumem dzieci i wnuków. Wtedy z
przeraźliwą jasnością zobaczą, że
jeśli coś na tym świecie było warte
zaangażowania, to ofiarna miłość,
jakiej macierzyństwo jest symbolem.
Oby jednak do tego nie doszło,
oby opamiętanie przyszło wcześniej. Szkoda, żeby
ktoś całe życie szedł wertepami, potykając się o kamienie i raniąc cierniami w proteście przeciw własnej drodze. Tak się do celu nie trafia.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Kiedy się kogoś kocha,
jest się z nim jak najdłużej razem.
Jest nie do pojęcia żyć obok Eucharystii
i nie być możliwie blisko niej
z radością, szacunkiem, pełnym pasji
zapałem i palącym pragnieniem”
(bł. Karol de Foucauld).
„Świat mógłby istnieć i bez słońca,
ale nie bez Eucharystii”
(św. Ojciec Pio).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Serdecznie Bóg zapłać za złożone
ofiary.
2. 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.
3. Osoby, które zgłosiły się na wyjazd do Katedry Sosnowieckiej na Jubileusz 25-lecia Diecezji, wyjeżdżają 25.03.2017r tj.
sobota z pod bramy Kościoła o godz. 8.50. Prosimy o punktualność i życzymy owocnych i nie zapomnianych przeżyć.
4. Od przyszłej Niedzieli w całej Naszej Diecezji odbędzie się peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. W naszej parafii będą peregrynować 2 figurki Matki Bożej Fatimskiej. Matka Boża odwiedzi nasze domy i
będzie to dla nas czas, pokuty, modlitwy i wspaniałej odnowy duchowej. Program peregrynacji będziemy podawali na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i naszej gazetce parafialnej „Tabor”. Obecność Matki Bożej w Figurze potraktujmy jako czas
intensywnej modlitwy rodzinnej, a nie jako okazję do spotkań towarzyskich, bo w ten sposób utracilibyśmy istotę i sens tego
wydarzenia w naszym domu. Rodziny, które będą gościć Matkę Bożą Fatimską w danym tygodniu w swoim domu, intencje i
prośby które wpiszą przy tej okazji do Księgi Pamiątkowej, również przyniosą spisane na kartkach do Kościoła w środę na
Mszę św. Wieczorną, która jest połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby je polecić i przedstawić jeszcze raz Dobremu Bogu. Będzie to okazja aby w kilkanaście rodzin podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu
rodzinnym i prosić o Matczyną opiekę na dalszą przyszłość. Tak będziemy czynić co środę, aż do zakończenia peregrynacji
Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii. W najbliższy Piątek tj. 24 .03. 2017r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy rodziny z Morusów i z ul. Kościuszki nr od 1-40 na spotkanie organizacyjne w sprawie peregrynacji.
5. W Sobotę 08. 04. 2017r dzień przed Wielkim Tygodniem, odbędzie się dzień skupienia i sakramentalnej Spowiedzi
Wielkopostnej /rekolekcje parafialne przewidziane na czas Wielkiego Postu zostały przeniesione na przełom Sierpnia i Września 2017r na czas renowacji Misji Parafialnych/ Spowiedź Wielkopostna od godz. 8.30 – 11.30 i 17.00 – 18.30 Nie odkładajmy Spowiedzi świętej na ostatnią chwilę, skorzystajmy w porę z łaski Bożego Miłosierdzia, nie zwlekajmy! Dodatkowe
Msze św. w tym dniu o godz.: 8.00 i 11.00
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 19.03.2017-26.03.2017

19 marzec - Niedziela
III Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Józefa, Bolesław, Czesława i Kazimierz
Molenda
9.00+ Janina w 1r. śm., Fryderyk w r. śm.,
Florentyna i Paweł Matysek
10.30+ Józef Piątek
12.00+ Dorota Stępień - gregorianka 14
16. 15* Gorzkie Żale
17.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Orman
20 marzec - Poniedziałek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 15
7.00+ Teresa Kosińska - od córki Iwony z rodziną
17.00+ Lucyna, Piotr i Stanisław Czerw
21 marzec - Wtorek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 16
7.00+ Anna Wójcik - od siostrzenicy Celiny z rodziną
17.00+ Henryk Lubach - od Alicji i Ryszarda Kudeli
22 marzec - Środa
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 17
7.00+ Anna Wójcik - od kuzynki Jadwigi
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
23 marzec - Czwartek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 18
7.00+ Stanisław Bodziony w 3 r. śm.;

+ Irena i Stanisław Bodziony
17.00+ Henryk Lubach - od Witolda Lubacha z rodziną
24 marzec - Piątek
7.00+ Anna Wójcik - od sąsiadów Bilnik
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 19
16.00* Droga Krzyżowa
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży
25 marzec - Sobota
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 20
7.00+ Anna Wójcik - od sąsiadów Marszalik
17.00+ Janina Wrótny
- od Wiesławy Bednarz z synem Tadeuszem
26 marzec - Niedziela
IV Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;
+ Stefan Podsiadło - od rodziny
9.00+ Halina Pilarczyk w 3 r. śm.
10.30+ Marian, Piotr, Stanisława i Stanisław
Rybińscy
10.30+ Adam Gruca w 1 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
16. 15* Gorzkie Żale
17.00+ Dorota Stępień - gregorianka 21

