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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i
rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona
odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
J 8, 1-11
Bóg, który zbawia
Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z
Bogiem miłosierdzia, który zbawia, wyzwala,
dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W
zapowiadanym przez proroków Mesjaszu rozpoczyna się na nowo historia człowieka. On
„swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae vultus,
1). Dzięki Niemu otrzymujemy nowe życie. Aby
otrzymać nowe życie, potrzeba osobistego spotkania się z Miłością miłosierną. Z Bogiem czułym, delikatnym, pochylonym nad dzieckiem, a
jednocześnie wyraźnie rozróżniającego grzech od

grzesznika.
Takiego Boga doświadczyła kobieta opisana we fragmencie Ewangelii przeznaczonym na
dzisiejszą niedzielę: „Jezus nie patrzył na nią.
Schyliwszy się pisał palcem na ziemi. Święty Hieronim twierdzi, że wyliczał w ten sposób grzechy
oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, że ta nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż ze strachu,
nie patrzył na nią, są bowiem chwile w życiu człowieka, kiedy największym miłosierdziem jest nie
widzieć go. Cała miłość Chrystusa dla grzeszników
wyraża się w tym odwróconym wzroku. Tajemnicze zaś znaki, jakie kreślił na ziemi, nie oznaczały
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nic więcej, jak Jego wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną istotę” (F. Mauriac, Życie Jezusa, W-wa
1964, s. 142).Trzeba widzieć także i to, że kobieta,
którą do Niego przyprowadzono, nie wypierała się,
nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, na wspólników jej grzechów, nie twierdziła,
że jest bez grzechu i dlatego potrzebowała Jezusa.
„Idź i nie grzesz więcej!” Jak mówił św. Augustyn: kiedy odeszli wszyscy pozostali dwoje:
biedna kobieta i miłosierdzie. Jeśli nasza scena jest
krzykiem, by rozpoznać w Jezusie miłosierdzie Ojca, musimy sobie uświadomić, czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przymus pochylania się nad
tym, co słabe, co domaga się zmiłowania przez
swoją bezradność i wynikającą z tego tytułu zależność. Tak opisywana miłość niesie w sobie całkowitą darmowość i bezinteresowność. Tylko dla faryzeuszów wszystko było już jasne. Nie przewidzieli
tylko jednego – że Ten, od którego oczekiwali potwierdzenia własnej „sprawiedliwości”, własnych
grzesznych zamysłów, jest Jedynym Sprawiedli-
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wym i nie przyszedł, by świat sądzić, ale szukać
tych, którzy zginęli, tych, „którzy się źle mają”.
A dziś Jezus pyta: Kto z was jest bez grzechu? Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez udawania, obłudy, oszukiwania się. Przecież Chrystus
już nieraz udowadniał, że zna ludzkie myśli... Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam nasze grzechy” i
czeka na nasze nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów u innych, po co oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj to co Jezus pisze dla ciebie.
Nie doświadczysz miłosierdzia Bożego, jeśli będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów, że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki katar" i że jesteś
bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże
Miłosierdzie. Spróbuj jednak zdać się na Jezusa, które jak nikt inny zna prawdę o tobie, najlepiej wie, co
ci dolega i w jaki sposób uwolnić się od swojej słabości.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

82. Jak Jezus mógł być w 100% człowiekiem i
jednocześnie w 100% Bogiem. Czyż to nie daje
200%?
Jedno z najbardziej niefortunnych wrażeń stworzonych przez Sobór Chalcedoński prowokuje dokładnie ten rodzaj pytania. Język Chalcedonu, pod wpływem papieża Leona Wielkiego, jest bardzo rzymski
w swym pragnieniu równowagi. Chociaż osiem razy
powtarza się, że wyznajemy „jednego i tego samego” Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, kluczem
jest zastosowanie słowa homoousios (zob. pytanie
15) zarówno do bóstwa, jak i człowieczeństwa. Mówi się o Nim, że jest „tej samej istoty”, co Ojciec w
swym bóstwie i „tej samej istoty”, co my w swym
człowieczeństwie. Przez naleganie na nie dający się
zredukować i odrębny charakter tych dwóch natur,
zachowujący własności właściwe każdej z nich, sobór stwarza wrażenie dość statycznego zestawienia
dwóch jednostek, tak że język zjednoczenia pozostaje dwuznaczny: „zlewające się razem
[syntrechouses = biegnące razem] w jedną osobę
(prosopon) i jedną substancję (hyposłasis)”. Najbardziej rozpowszechnioną i ogólną reakcją na Chalcedon w tym czasie był powrót do stanowiska monofizyckiego, głoszącego, że za sprawą zjednoczenia
człowieczeństwo zostało wchłonięte przez bóstwo
tak, że jest tylko „jedna natura”, to znaczy boska. W
pewnym stopniu takie było potoczne wyobrażenie
nawet do czasów współczesnych. Jezus jest w rzeczywistości Bogiem, który używa swej ludzkiej na -
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tury, by się z nami porozumieć, ale Jego człowieczeństwo jest bardziej sposobem ukazania się, niż
integralną częścią konkretnie przeżywanego doświadczenia samego Jezusa.
Wielką wartością Chalcedonu jest jego nacisk na
pełnię człowieczeństwa Jezusa. Za wszystkimi soborami podtrzymujemy pełnię bóstwa i pełnię człowieczeństwa wewnątrz jedności jednej „osoby”. Jednakże trzeba pamiętać, że bóstwo i człowieczeństwo są
rzeczywistościami niewspółmiernymi. Nie można
ich równoważyć jakby były dwiema mierzalnymi i
porównywalnymi wielkościami. Bóstwo nie konkuruje z człowieczeństwem, ani też nie powinno być
człowieczeństwu przeciwstawiane. Bez bóstwa nie
można mówić należycie o rzeczywistości Jezusa. Ma
On niepowtarzalną naturę jako człowiek imieniem
Jezus za sprawą swego zjednoczenia z bóstwem. Z
drugiej strony, nie możemy mówić właściwie o Jego
osobowości bez człowieczeństwa. W Piśmie świętym jest On przedstawiony jako ktoś, kto zna i kocha
Ojca i kto modli się do Niego jako „ja” do „Ciebie”.
Jest posłuszny aż do śmierci. Od normalnej osoby
ludzkiej oczekujemy, że będzie się zachowywała w
ten sposób. Tak więc, użycie słowa „osoba” zmienia
się w zależności od tego, czy mówimy o tym, co stanowi Jego naturę jako niepowtarzalnie istniejącej
jednostki (hypostasis), czy o tym, co stanowi jego
normalne ludzkie doświadczenia wiedzy i woli
(„osoba” we współczesnym sensie ludzkich relacji
na płaszczyźnie psychologicznej). W tym drugim
sensie właściwym jest nazywanie go osobą ludzką.
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Odebrać Janowi Pawłowi świętość? Ambitne. Lucyferowi się nie udało.

Co to jest dekanonizacja? Odebranie komuś aparatu
Canon. Tak przynajmniej widzi to Szymon Majewski. Rzecznicy oczyszczenia Kościoła (z ludzi) widzą to inaczej:
jako pozbawienie Jana Pawła tytułu „święty”. Ich zdaniem papież
Polak nie ma prawa do chwały
ołtarzy, bo rzekomo tuszował pedofilię.
Ot, znaleźli ideolodzy laicyzmu
sposób, żeby dopaść swojego największego wroga już nawet nie za
grobem, ale wręcz w niebie. Zachowują się tak, jakby sądzili, że
mają władzę boską i mogą obsadzać ludzi nie tylko na światowych stołkach, ale i zaświatowych. Jakby wyrwali
Synowi Człowieczemu klucze śmierci i Otchłani, i
teraz chcieli pokazać, kto tu rządzi.
To nawet zrozumiałe. Święty Jan Paweł II był i jest
znienawidzony przez moce ciemności. Jego wierność Bogu, jego nieskazitelne życie i pokora stały
się dla ludzkości przełomu tysiącleci czytelnym
świadectwem obecności Boga.
Był godnym namiestnikiem Chrystusa, jednym z
najgodniejszych – i ludzie to wiedzieli. To się weryfikowało w tysięcznych sytuacjach. Gdy 13 maja
papież padł na placu, ugodzony kulą zamachowca,
już w drodze do szpitala szeptał, że przebacza
sprawcy. Czy to było na pokaz? Nie udaje się w obliczu śmierci. Spotkanie z Alim Agcą w więzieniu
było tylko potwierdzeniem prawdziwie ewangelicznej postawy serca papieża.
Można mnożyć przykłady takiej postawy. Mnie jednak ostatnio najczęściej przychodzi na myśl obraz
papieża siedzącego w kaplicy na Watykanie i przyDo wspólnoty Kościoła został
włączony:
Igor Rafał Miklas
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Mariannę Uliniarz, 95 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

tulającego krzyż. Nie mógł już uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w Koloseum, więc łączył się z jej
uczestnikami duchowo. To było
przejmujące – schorowany, niemal
umierający sługa Jezusa Chrystusa
każdym gestem mówił swojemu
Panu: „Kocham Cię”. A Jezus z
krzyża zdawał się przytulać jego.
To była chwila mistyczna, podobna do tej, która nastąpiła wkrótce,
gdy papież umierał. Nawet kalendarz Bóg ustawił pod to wydarzenie: pierwsza sobota, wigilia święta Miłosierdzia. Tego właśnie
święta, które w planach Opatrzności najmocniej splotło się z tym
pontyfikatem.
Świętość Jana Pawła II jest dziełem Bożym, a Kościół tylko to potwierdził. Było to dla wiernych
oczywiste. Nikogo więc nie zdziwił spontaniczny
postulat „Santo subito!”, podchwycony przez milionowe tłumy na pogrzebie papieża. To był wyraz powszechnego przekonania o świętości – jednego z
najważniejszych kryteriów w procesie kanonizacyjnym.
Przypomnijmy to sobie, gdy znów usłyszymy o
„dekanonizacji”. Te żałosne insynuacje w niczym
nie zaszkodzą świętemu papieżowi, ale też nie w
niego są wymierzone. One mają nas pozbawić dóbr
duchowych, jakie otrzymaliśmy i z jakich wciąż korzystamy dzięki darowi, jaki w osobie papieża Polaka sprawił Kościołowi i światu Bóg.
Święty Janie Pawle Wielki – oręduj za nami.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Oddychaj we mnie, Duchu Święty,
abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie,
abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie,
abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie,
abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym Cię nigdy nie utracił.
św. Augustyn

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 najbliższy Piątek tj. 12. 04. 2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00; ok godz. 18.45 serdecznie wszystkich, bez wyjątku, zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta w
Ogrodzieńcu. W tym dniu nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 i 19.00 będzie to zwieńczenie dobrze
przeżytych Rekolekcji, a w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich
żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci.
3. W środę 10 IV 2019r po Mszy św. wieczornej, o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu
Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie.
4. Dzisiaj i w następną Niedzielę po Mszach św. są zbierane ofiary do puszki przy wyjściu z Kościoła na
kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu.
5. 13.04.2019r w Kościele po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. odbędzie się spotkanie organizacyjne z
rodzicami młodzieży z racji Sakr. Bierzmowania, który będzie miał miejsce w naszej parafii 12.05.2019r
o godz. 10.30 z racji wizytacji kanonicznej Ks. Bpa Piotra Skuchy. Serdecznie rodziców zapraszam do
omówienia istotnych spraw. Ks. Mirosław
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 18.00;
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 07.04.2019-14.04.2019r
07 kwiecień - Niedziela
7.00+ Irena Grunt - od rodziny Zająców
9.00+ Jerzy Biedak - od Zenobii Boruc
10.30+ Stanisław Gajos - od sąsiadów Mikoda z rodziną
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Eweliny i
Michała Bieleckich w 1 r. ślubu.
16.15* Gorzkie Żale
18.00+ Kazimiera Piela - od córki Ewy z mężem
08 kwiecień - poniedziałek
7.00+ Cecylia Kita
- od chrześniaka Kazimierza i Marka Uliniarza
7.00+ Jan Pilarski - od brata Kazimierza z rodziną
18.00+ Jerzy Perkowski - od Joanny Torbus z rodziną,
Urszuli Jarząbek z rodziną i Magdaleny Gruca
09 kwiecień - wtorek
7.00+ Jerzy Biedak - od rodziny Stanków
7.00+ Irena Grunt
- od sąsiadów z kamienicy z ul. Kościuszki 109
18.00+ Marianna i Ryszard Dajer
- od córki Janiny z rodziną
10 kwiecień - Środa
7.00+ Danuta Frankowicz
- od Wioletty i Sławomira Górka z dziećmi
7.00+ Jan Pilarski - od sąsiadów Ewy i Tadeusza Wałek
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11 kwiecień - Czwartek
7.00+ Marianna Wołczyńska - od bratowej Ireny z rodziną

7.00+ Jan Pilarski - od sąsiadów Olesiów
18.00+ Helena i Jan Ptak; + Jadwiga i Zenon Wołoszyn
12 kwiecień - Piątek
7.00+ Tadeusz, Wiesława, Helena, Stanisław i Stefan
Kowalscy; + Kazimierz Żurek
7.00+ Jan Pilarski
- od kuzynki Jadwigi Biedak z rodziną
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla wszystkich ulicami miasta
13 kwiecień - Sobota
7.00+ Jerzy Biedak - od Krzysztofa Wnuk
7.00+ Bonifacy Synoradzki
- od wnuczki Anity z mężem i dziećmi
18.00+ Stanisław Gajos
- od córki Grażyny i Wnuczki Izabeli
14 kwiecień - Niedziela Palmowa - Wielki Tydzień
7.00+ Kazimierz w 20 r. śm., Jan i Maria Pandel;
+ Adam i Michalina Wnuk
9.00+ Jerzy Biedak - od rodziny Bodzionych
10.30+ Józef Piątek w 7 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu Św.
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Edwarda
Korczyńskiego w 80 r. ur.

* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Ewy i Adama
w 20 r. ślubu
17.15* Gorzkie Żale
18.00+ Leon i Leon Podsiadło

