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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław
do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem
nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć
pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała
się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:
«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i
rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. J 21, 1-14; 21, 1-19
Chodzić w Światłości
W książce pt. „Chodź, bądź moim światłem” (Znak 2015) znajduje się zbiór listów Matki Teresy z Kalkuty, opracowany przez jej wieloletniego spowiednika. Publikacja odsłania nieznane dotąd duchowe oblicze Misjonarki Miłości.
Przez 50 lat pogrążona była ona w
„wewnętrznych ciemnościach” i toczyła długą,
samotną walkę o wierność Chrystusowi. Jakże
ten obraz jest inny od tego, który znaliśmy dotąd

z tysięcy zdjęć, filmów i książek, a który przedstawiał skromną kobietę, niosącą pomoc najuboższym
i zapomnianym, uśmiechniętą, z przekonaniem mówiącą o Bogu. To doświadczenie „nocy ciemnej” w
wierze Matki Teresy pomaga nam lepiej zrozumieć
uczniów, których przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Pokazuje, jak odkrywać obecność Zmartwychwstałego, który wzywa Piotra do pójścia za Nim
drogą cierpienia.
Wierzyć to pójść za Zmartwychwstałym, to dać się
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„opasać i poprowadzić”. Jezus przecież jest pośród
wierzących, choć nie zawsze możemy „odczuwać”
Jego obecność. Nie bez znaczenia jest to, że uczniowie spotykają Jezusa będącego w drodze. Droga
symbolizuje tu przede wszystkim trud wzrastania w
wierze. Człowiek otrzymuje od Boga dar wiary, ale
ma za zadanie go rozwijać. Nawet wtedy, gdy wydaje mu się, że po ludzku wszystko stracone, a
przed oczyma rozciąga się bezkresna ciemność. Bo
wiara to światło, które swoimi promieniami oświeca
i rozgrzewa nasze serca, napełniając je ufnością w
moc Boga. Droga wiary Matki Teresy, spotkanie
Jezusa nad Morzem Tyberiadzkim z uczniami, to
doświadczenia bliskie wielu z nas. Prowadzi ono do
spotkania z Chrystusem żyjącym, który przychodzi
w słowie i karmi nas swoim Ciałem. Pokazuje, jednocześnie, że nie możemy przyjmować wiary powierzchownie, jak zwykłej plotki. Przyjąć wiarę to
zaprosić do swojego życia Jezusa i wyznać: „Panie,
Ty wiesz że Cię kocham”.
Bóg wzywa nad do tego, żebyśmy bardziej słuchali
Jego niż ludzi. W ten sposób nasze życie stanie się
inne, zmieni swoją perspektywę. Nie chodzi przecież o to, by poświęcać Bogu trochę czasu w nie-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dzielę, codziennie rano i wieczorem. Wiara powinna
przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze myślenie, nasze życiowe wybory. Nie może być takiej
sytuacji, że uznajemy się za ludzi wierzących, a jesteśmy za tym, co nie jest zgodne z Ewangelią. Ważna jest więc wierność w sprawach drobnych, jak codzienna modlitwa w rodzinie, regularne uczestniczenie we niedzielnej Eucharystii, z szacunkiem uczyniony znak krzyża. Wiara prowadzi nas do uczciwości w wykonywaniu pracy, sumiennej nauki w szkole, przestrzegania w codziennym życiu przykazań
Bożych i kościelnych. Wiara wskazuje, by podejmować starania o dobro własnej rodziny, godne traktowanie współmałżonka, zaangażowanie w trud wychowania dzieci i młodzieży, dobre traktowanie
członków rodziny i pracę nad swoimi wadami. Wiara motywuje nas do tego, by nie pozostawać obojętnym wobec zła, które dzieje się wokół nas. Mamy
również rozwijać swoją wrażliwość, by nie przechodzić obojętnie wobec cierpienia i niesprawiedliwości, które dotykają innych ludzi. Nasza codzienność
daje nam okazję do świadectwa wiary w Zmartwychwstałego
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

83. Powiedziałeś kilka razy,
że bóstwo nie konkuruje z człowieczeństwem.
Co masz na myśli?
Idzie to w parze z tym, co wcześniej powiedziałam
o „Bogu, który prowadzi dialog” (zob. pytania 5661). Bożym zamiarem jest urzeczywistnianie pełni
człowieczeństwa od środka ludzkiego życia i doświadczenia. Boża obecność i działanie w stworzeniu, w przymierzu z Izraelem, we wcieleniu w Jezusie, nie ma na celu odstręczenia nas od naszego
człowieczeństwa. Świat nie jest tyko wynikiem Bożej przyczynowości, jak gdyby istniał poza Bogiem
lub równolegle do Niego, lub z Nim konkurował.
Świat jest ucieleśnieniem Bożego zamiaru, tak jak
dzieło sztuki ucieleśnia artystę. Dzieło jest odrębne
od artysty, ale z pewnością artysta nie jest obojętny
na to, co się z dziełem dzieje. Dzieło wyraża samo
jestestwo artysty, sposób, w jaki artysta widzi świat
i wyobraża sobie, jak się kształtował. Dzieło ukazuje również ograniczenia wybranego środka wyrazu.
Przychodzi na myśl Michał Anioł, który wziął blok
marmuru karraryjskiego, którego nikt inny nie
chciał, ponieważ miał przez środek pęknięcie, i
stworzył swe największe arcydzieło, posąg Dawida.
Kiedy środek zostanie już wybrany, artysta musi
pracować w obrębie jego ograniczeń, ale również
zrobić z nich pozytywny użytek, aby wykorzystać w

Michael L. Cook SJ

pełni możliwości tego środka. Zdolność uczynienia
tego cechuje wielkiego artystę.
Tak też jest z wcieleniem. Nie powinniśmy go sobie
wyobrażać jako Boże „ogołocenie” (kenosis), wycofanie lub ukrycie bóstwa w celu pozwolenia człowieczeństwu na działanie, ale Boże „napełnienie” (pleroma: Kol 1, 19; 2, 9 - ten drugi tekst
mówi o „całej Pełni” Boga mieszkającej w Jezusie).
Nawet w człowieczeństwie Jezusa jako wcieleniu
Boga, Bóg może przekazywać Boże jestestwo tylko
w stopniu, w którym stworzona ludzka rzeczywistość jest w stanie przyjąć Boże ukazanie siebie. To,
co widzimy w historii zbawienia, to postępujące i
pogłębiające się komunikowanie i zaangażowanie
Boga, począwszy od stworzenia poprzez przymierze
do wcielenia. W Jezusie Bóg doprowadza do pełni
lub zakończenia zaczęte dzieło, stworzenie „istoty
ludzkiej”. Bóg dokonuje tego, działając w obrębie
ograniczeń i możliwości tego konkretnego życia
ludzkiego, Jezusa z Nazaretu, wywołując pełną i
wierną odpowiedź ludzkiego posłuszeństwa i w
szczytowym wydarzeniu śmierci - zmartwychwstania przekształcając odłączenie grzechu w łaskę zjednoczenia, słabość ciała w nieskażoność chwały, a
moc śmierci w życie wieczne. Przez to wiemy, że
„Syn Człowieczy” jest „Synem Bożym”.

2019,
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Podział z przydziału
Kto wytycza granice podziałów, sam przekracza granice przyzwoitości.
Podobno jesteśmy podzieleni. Polska jest ponoć rozdarta, jak jeszcze nigdy nie była. Od lat słyszę takie
rzeczy i znam ludzi w kwiecie
wieku, którzy od młodości zapowiadają, że rzucą to wszystko w
diabły i wyjadą stąd czy coś. I że
trzeba koniecznie coś zrobić z
tymi sondażami, bo to tak nie
może być, żeby społeczeństwo
kradło im „ten kraj”. Bo oni chcą
żyć „w Polsce Tischnera, a nie w
Polsce Rydzyka”.
O właśnie – niedawno coś takiego znowu przeczytałem w gazecie, do której zaglądam z zawodowego obowiązku.
Znowu – bo ten schemat przewija się stale w mediach o lewicowym nachyleniu. To jest jedna z granic podziału, jaką ktoś nam w głowach wyznaczył:
jesteś światły, jesteś otwarty, jesteś ą-ę katolikiem –
to kochasz ks. Tischnera, a tym samym wyrzekasz
się o. Rydzyka i wszystkich spraw jego. I odwrotnie
– gdy jesteś na przykład fanem Radia Maryja, to widząc w księgarni powiedzmy „Historię filozofii po
góralsku”, dyskretnie obsypujesz ją solą egzorcyzmowaną. Bo jesteś katolem-tumanem.
Musisz być tu albo tam, nie ma innej opcji. Tak się
to zakodowało i utrwaliło i, mam wrażenie, sami to
zaakceptowaliśmy.
Czytając któryś z kolei taki „podziałowy” tekst,
uświadomiłem sobie, że ktoś próbuje mnie podstępnie sformatować. No bo niby skąd to założenie, że
nie mogę cenić obu „symboli podziału”? Skąd ten
przymus, żebym uznając jednego, musiał gardzić
drugim?
Zawsze bardzo lubiłem Tischnera. Podoba mi się
jego humor, dystans do siebie i rzeczywistości. Gdy
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Mariusz Krzysztof Popiołczak i
Beata Agnieszka Jąderko
Marek Struzik i
Karolina Barbara Pająk
Damian Paweł Ptak
i
Katarzyna Elżbieta Wzorek
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

po jego śmierci razem z rodziną wybrałem się na
Podhale, pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy,
był jego grób w Łopusznej.
Tak się jednak dziwnie składa, że
zupełnie nie podzielam histerii, jaka
już od ćwierć wieku panuje wokół
redemptorysty z Torunia i dzieł,
które stworzył. Kiedyś, owszem,
byłem wobec niego mocno krytyczny, ale dawno już zmieniłem zdanie. Mało tego – jestem przekonany, że towarzyszy mu Boże błogosławieństwo.
I co – nie mogę tak? Muszę gdakać
w jednym chórze z tymi, którzy go chcą zadziobać?
Czemu miałbym dać się wpuścić w schemat „swój–
obcy”, skoro obaj mogą być „moi”? Nie musi mi
wszystko w nich odpowiadać, zwłaszcza, że we
mnie też mi nie wszystko odpowiada.
Być może ks. Tischner, gdyby żył, nie byłby przychylny o. Rydzykowi. Ale może zmieniłby poglądy? Jeśli jednak nie – to co ci do tego? Czy nie wolno mi szanować i doceniać obu naraz?
My, katolicy, dajemy się koszmarnie ogrywać miłośnikom Kościoła oczyszczonego (z wiernych), gdy
uznajemy wytyczone przez nich granice.
Nic z tego. Ja tego nie kupuję. Nie będę krwawił się
w nie swojej wojnie. Naszą kampanię prowadzi
Zmartwychwstały, a On ma jeden sztandar. Najwyższy czas porzucić watażków i zgromadzić się wokół
Niego.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna,
Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego
mógł i chciał kochać.
Daj radość Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia.
Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć
nie zdołało.
Daj cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.
Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i
umiał.
Daj łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze przebaczać.
Daj słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie
znosił.
Daj wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.
Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.
Daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy złem nie
plamił duszy i ciała mojego.

Św. Jan Paweł II

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. Od 1 maja przeżywamy nabożeństwa majowe w Kościele po Mszy św. o godz. 18.00 a w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu Msze św. i nabożeństwo majowe o godz. 17.00 Serdecznie
wszystkich, bez wyjątku zapraszamy do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach i w tak pięknej aurze.

2. Zachęcamy do częstszej lektury Pisma św. a 08.05.2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do sali nad wikariatem.
3. W przyszłą Niedzielę 12.05. 2019r na Mszy Św. o godz. 10.30 młodzież z naszej parafii z rok Ks.
Biskupa Piotra Skuchy przyjmie Sakrament Bierzmowania. W czwartek 09.05.2019r o godz. 8.00 weźmie udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Czernej, przygotowującej ich duchowo, do tego
sakramentu. Tam odbędzie spowiedź św. Jeżeli ktoś z parafian miałby pragnienie uczestniczyć w tej pielgrzymce, bo będzie kilka miejsc wolnych w autokarze, prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do zakrystii.
Świadkowie, rodzice i rodzeństwo, przygotowują się duchowo do uroczystości w własnym zakresie. Próba
generalna w kościele dla młodzieży przed uroczystością 10.05.2019r Sprzątanie i strojenie kościoła, przez
młodzież i rodziców, do uroczystości Bierzmowania w sobotę 11.05.2019r od godz. 9.00 Serdecznie
wszystkich zapraszamy na Uroczystość Bierzmowania i wizytacji kanonicznej. Ogarnijmy kandydatów do sakramentu naszą modlitwą, aby w pełni otworzyli sie na dary Ducha Świętego.
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;
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu w Niedzielę i w tygodniu o godz. 17.00
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 05.05.2019-12.05.2019r
05 maj - Niedziela
III Niedziela Wielkanocna Biblijna
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kolton;
+ Stefan Podsiadło
9.00+ Stanisław Cop - od żony z rodziną
10.30+ Stanisław i Maria Molenda;
+ Janina Bogucka i ich zm. rodzice
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Mateusza Palińskiego w 18 r. ur.
17.00* Skałka
18.00+ Stanisława, Edward i Henryka Rokita;
+ Natalia i Józef Ziaja; + Elżbieta Mudyna;
+ Krzysztof Lesiak
06 maj - poniedziałek
7.00+ Ryszard Miszczyk - od rodziny Kotwickich
17.00 * Skałka
18.00+ Czesław Dryja
07 maj - wtorek
7.00+ Stanisław i Stanisława Wójcik
17.00* Skałka
18.00+ Henryk Jasiówka - od rodziny Grajdek
08 maj - Środa
7.00+ Cecylia Kita - od chrześnicy Jolanty z rodziną
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

09 maj - Czwartek
7.00+ Ryszard Miszczyk
- od rodziny Miszczyków i Żaków ze Złożeńca
17.00* Skałka
18.00+ Stanisław Gajos - od żony Marianny
10 maj - Piątek
7.00+ Ryszard Miszczyk
- od rodziny Mikołajczyków z Zielonej Góry
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
11 maj - Sobota
7.00+ Władysław Kowalski i zm. rodzice
+ Zofia, Teresa i Andrzej Biedak;
17.00* Skałka
18.00+ Stanisław, Roman i Marek Wnuk;
+ Ewa, August, Stefan i Agnieszka Stanek;
+Jerzy Biedak
12 maj - Niedziela IV Niedziela Wielkanocna
7.00+ Dariusz i Piotr Rus
9.00+ Stanisław Biedak
10.30+ Zofia i Stefan Antonik i ich zm. rodzice;
+ Anna Kosoń
10.30* Sakrament Bierzmowania
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00* Skałka
18.00+ Kazimiera Piela
- od wnuka Zbigniewa z żoną i dziećmi

