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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
J 10, 27-30
Podążać za Dobrym Pasterzem
Czwarta Niedziela Wielkanocna jest nazywana w
liturgii Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus,
dobry pasterz, oddał swoje życie w miłości, „aby
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”.
Oddał je za owce, które znał po imieniu. Został
posłany do wszystkich, a szczególnie grzeszników, ludzi zagubionych, żyjących na marginesie
życia. Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, nie przypadkowo spotkanym anonimem. O każdego z nas Jezus troszczy się, chroni
przed wpływami fałszywych proroków. On jest
jedyną bramą prowadzącą do Bożej owczarni.
Przyszedł po to, byśmy mieli życie i to w obfitości. Obfitość oznacza pewien maksymalizm. Dlaczego więc w życiu zadowalamy się czymś małym? Zwykle pytamy: jakie minimum muszę
spełnić, żeby przekroczyć próg tolerancji; jak najmniejszym kosztem mogę coś zdobyć. To taki
podział marketingowy na dobrych, lepszych i najlepszych. Zresztą, kto chciałby zajmować ostatnie
miejsce? Czy jednak chcemy – dorastając do
ewangelicznego maksimum – „mieć życie w obfi-

tości”?
Dzisiejsza niedziela to także Światowy
Dzień Modlitw o Powołania. Świadectwo Jezusa –
dobrego pasterza i tych, którzy wiernie kroczą za
Nim, wzbudza nowe powołania. „Najważniejszym
i najskuteczniejszym środkiem budzenia powołań
jest – jak pisał św. Jan Paweł II – świadectwo życia
kapłanów, ich bezwarunkowe oddanie się owczarni
Bożej, ich pełna miłości służba Chrystusowi i jego
Kościołowi – służba będąca dźwiganiem krzyża,
przyjętego z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska zgoda i gorące pragnienie ewangelizacji” (PDV, 41). Dlatego też „Historia każdego powołania prawie zawsze łączy się ze świadectwem
jakiegoś księdza, który przeżywa w radości swoje
bycie darem dla bliźnich ze względu na Królestwo
Boże. Bliskość i słowo kapłana prowadzą do pojawienia się pytań i do podjęcia ostatecznych decyzji” (Benedykt XVI, Orędziu na 47. Światowy
Dzień Modlitw o Powołania).
Aby dobrze wypełniać swoje ziemskie posłannictwo, każdy powołany potrzebuje przyjaźni z
Jezusem. Ma słuchać, aby słowo Jezusa dotarło do
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jego wnętrza, zaniepokoiło, poddało pod dyskusję,
sprowokowało jakąś decyzję, konkretne zachowania. Słuchanie ma powodować zmianę myślenia i
życiowych postaw. Inaczej będzie to tylko odrzucenie słowa. Słuchanie słowa i przemiana ma nas pobudzać do naśladowania Chrystusa. A to znaczy, że
trzeba wpatrywać się w Boskie Oblicze, szeroko
otworzyć oczy, wsłuchiwać się w głos sumienia.
Aby pójść za Jezusem trzeba znać cel, mieć poczucie wspólnoty z braćmi i siostrami, być zdolnym do
wyrzeczeń, przezwyciężać lęk przed nieznaną przy-
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szłością. Do tego wszystkiego potrzebna jest modlitwa, która daje siłę do wierności i wzrostu w łasce
Bożej
Wpatrując się w Jezusa, dobrego pasterza,
który oddał życie z miłości do nas, oraz rzesze Jego
naśladowców, prośmy o święte powołania do kapłaństwa. Przykładem i orędownikiem u Boga niech
stanie się dla nas św. Jan Maria Vianney, proboszcz
z Ars, który miał silną więź z parafianami, nauczając
ich przez świadectwo swego życia i pokorną modlitwę.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

84. Wracając do Pisma świętego,
jeśli Jezus z Ewangelii św. Marka jest tak różny
od Jezusa z Ewangelii św. Jana, jak to pogodzić?
Troską Ojców Kościoła i soborów było oczywiście
wyrażenie w oficjalnej i powszechnej formie jedności wiary. Nicejskie wyznanie wiary, które odmawiamy w kościele w niedziele (ale które pochodzi z
I Soboru Konstantynopolitańskiego w 381 r.), zostało sformułowane nie tyle po to, by rozwiązać zagadki teologiczne, ile po to, by zapewnić wspólnotowy
fundament dla modlitwy liturgicznej. Ważną sprawą, wtedy i teraz, jest jak się razem modlimy, a nie
czy wszyscy myślimy to samo lub jednakowo rozumiemy. Jak możemy modlić się do Jezusa jako do
Boga, jeśli nie jest Bogiem? Jednakże nawet to nicejskie stwierdzenie bóstwa Jezusa jest otwarte na
wielorakie interpretacje.
Wyznaniowa jedność wiary jest oparta na świadectwie biblijnym. Jednakże zasługą pierwotnego Kościoła, gdy formułował kanon Pisma świętego, jest
to, że pragnienie jedności nie doprowadziło do usunięcia wszystkich Ewangelii oprócz jednej. Różne
listy Pawła i innych autorów, jak również cztery
Ewangelie, przedstawiają całkiem różnorodne i odrębne portrety Jezusa. Mateusz i Łukasz, chociaż
korzystają z Marka, mają swe własne całkiem różne
chrystologie. Jest sprawą pierwszorzędnej wagi, aby
pozostawiono każdy portret takim jaki jest i nie próbowano zbić ich w jeden, tak jak zwolennicy podejścia ujednolicającego, na przykład Alban Goodier,
przejawiającego się w Żywotach Chrystusa, starali
się uczynić w przeszłości (zob. pytanie 7).
Jest zatem ważne, by czytać Ewangelie Marka i Jana, tak jak zostały napisane, aby starać się je zrozumieć jako różne wyrażenia jednej wiary chrześcijańskiej przez całkiem inne wspólnoty. Obydwie starają się głosić tajemnicę Jezusa, ale forma każdej jest
inna. Niektórzy autorzy określili tę różnicę jako odzwierciedlenie chrystologii „oddolnej” (Jezus jako
człowiek namaszczony przez Ducha Bożego, który
stał się Bożym Synem) i „odgórnej” (Jezus jako odwieczne Słowo Boże, które stało się wcielone w
ludzkiej postaci). Uważam jednak, że kontrast taki
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odzwierciedla późniejsze postępy teologiczne i w tej
formie nie koresponduje z żadną z chrystologii biblijnych. Dla obydwu, Marka i Jana, Jezus jest nierozłącznie „Synem Bożym” i „Synem Człowieczym” od początku opowieści do końca. Można by
powiedzieć, że synoptycy (Marek, Mateusz, Łukasz)
włączają więcej historycznych wiadomości o Jezusie, tego, co faktycznie powiedział i zrobił, podczas
gdy Jan włącza więcej późniejszego doświadczenia
Go w wierze przez wspólnotę, zwłaszcza Jego odwiecznej niepowtarzalności jako Jednorodzonego
Syna Bożego. Ale nawet to może być przesadzone.
Wszystkie Ewangelie opowiadają tę samą historię,
ale z różnych perspektyw i pod kątem różnych zainteresowań, wypływających ze współczesnej sytuacji
każdego autora podczas pisania Ewangelii. Historia
Jezusa ma przynajmniej tyle form, ile jest wspólnot
chrześcijańskich, które dają o Nim świadectwo - i
wszystkie są prawdziwe.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
1) Adrian Graboś, kawaler
lat 25 zam. Ogrodzieniec i
Katarzyna Izabela Gałecka, panna
lat 27 zam. Ogrodzieniec
2) Igor Szymon Zadrożny, kawaler lat 27
zam. Ogrodzieniec i
Martyna Piputa, panna lat 27
zam. Ogrodzieniec
3) Dariusz Gołuchowski,
kawaler, zam. Podzamcze i
Emilia Anna Podębska,
panna, zam. Morulew
4) Artur Jerzy Podsiedlik,
kawaler lat 29 zam. Ogrodzieniec i
Justyna Anna Pietrykowska,
panna lat 26 zam. Sosnowiec
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Oświecenie lokalne
Określenie "człowiek światły" często oznacza człowieka oślepionego.
Czerwcowa Parada Równości w Warszawie otrzyma
patronat prezydenta Trzaskowskiego, a on sam weźmie w niej udział. Zapowiedział to w Radiu Zet. Poinformował też, że po wakacjach w warszawskich
szkołach zaczną się zajęcia z edukacji seksualnej
według zaleceń WHO.
„Chcemy, żeby wszyscy
wiedzieli, że te lekcje są
absolutnie dobrowolne i
nie ma w tych lekcjach nic
takiego, na co światły Polak mógłby się nie zgodzić” – powiedział.
O właśnie – światły Polak. Kto to taki? Skoro
określenia takiego używa
włodarz stolicy, zrozumiałe jest, że za wzorzec
„światłości” uważa kogoś, kto ma poglądy podobne
do jego własnych. W Paradzie Równości pójdą same
takie wzorce – ludzie z poczuciem misji wyrwania
ludu z mroków homofobii i oświecenia nawet
oświaty. I będą tam propagować rzeczy, które tak
się mają do moralności jak kornik do Puszczy Białowieskiej.
Gdy zatem pan Trzaskowski uspokaja, że z forsowaną przezeń seksedukacją zgodzi się każdy człowiek światły, oznacza to, że do światłych nie załapią
się u niego ludzie na serio kierujący się Ewangelią.
Bo świadomy chrześcijanin nie może zgodzić się na
to, do czego prowadzi – de facto – homopropaganda. Ona na początku zawsze ma twarz niewiniątka.
Ale wystarczy zerknąć do programów z
(obowiązkowej!) seksedukacji dziatwy u naszych
zachodnich sąsiadów. Strach pomyśleć, jakie będą
skutki tak demoralizującego prania mózgów. Wykorzystanie dziecięcej chłonności i wrażliwości do
propagowania treści zdolnych zdeprawować nawet
dorosłych może zwichnąć całe pokolenie. W środowiskach postchrześcijańskich to się nazywa
„postęp”.
Bo, jak zauważa Chesterton, „ludzie uznają za postęp wszystko, za czym aktualnie idą”.
A za czym idą nasi „postępowcy” ze stołecznego
ratusza? Jeśli ktoś jeszcze nie wie – zobaczy w
czerwcu.
Jeśli komuś pasuje taki rodzaj oświecenia, to trudno.
Nikomu nie można tego zabronić. Można za to
ochronić przed taką indoktrynacją nasze dzieci.
Jak? Przykład dała niedawno grupa mieszkańców
Rybnika i okolic – m.in. przedstawicieli rodziców,

pedagogów, ruchów i organizacji społecznych. Zamiast biernie czekać, aż wirus lewego „oświecenia”
dotrze także do nich, postanowili działać. Spotkali
się
pod
hasłem:
„Kochamy nasze dzieci i
chronimy je”. Owocem
inicjatywy był podpisany
przez zebranych apel do
władz samorządowych o
podjęcie „wszelkich
możliwych działań zapewniających ochronę
dzieci i młodzieży przed
demoralizującymi treściami w placówkach
oświatowych”. W apelu
znalazło się też żądanie
wdrożenia przez władze
lokalne programów kompleksowego wsparcia polskich rodzin. Będą kolejne spotkania.
Więc można. A ponieważ chodzi o dzieci, za które
odpowiemy przed Bogiem – to i trzeba.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i
z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie,
wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi
swoich darów.
O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości,
oświecaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu,
pouczaj mnie.
O,
Duchu
Święty,
Dawco
daru
rady,
kieruj mną.
O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności,
prowadź mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności,
uświęcaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej,
broń mnie.
Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym
coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech
miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim
życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w
wiecznym szczęściu Trójcy. Amen.
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. Dzisiaj w naszej parafii wizytacja kanonicza Ks. Biskupa Piotra Skuchy. Na Mszy Św. o godz. 1010.30 młodzież z naszej parafii z rok Ks. Biskupa przyjmie Sakrament Bierzmowania. Ogarnijmy
kandydatów do sakramentu naszą modlitwą, aby w pełni otworzyli się na dary Ducha Świętego.
Również dzisiaj w naszej parafii, niedziela seminaryjna. Gościmy w naszej wspólnocie przedstawiciela naszego Seminarium i modlimy się o nowe i liczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
Wesprzyjmy ofiarą i modlitwą nasze Seminarium Duchowne.
2. W przyszłą Niedzielę III Niedziela miesiąca, ofiary, które złożymy na tacę, będą przeznaczone na remonty w naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać!

3.W przyszłą niedzielę, będziemy przeżywać w naszej parafii Uroczystość I Komunii Św. o godz. 12.00
Serdecznie prosimy parafian, aby wybrali inne godziny uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Ławki będą
zarezerwowane dla rodziców dzieci, aby wraz ze swoimi pociechami, mogli w skupieniu przeżyć, te jakże
ważne chwile.
4. Jutro 13.05.2019r rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie. Wszystkich parafian zapraszamy na godz. 20.00 do
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu. Przypominamy, nie będzie Mszy św. o godz. 17.00
5. V Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w od 22 do 25 czerwca 2019r. Pielgrzymka
rozpocznie się z Ogrodzieńca i będzie przebiegała przez Jasną Górę do Niepokalanowa. Bliższe informacje,
regulamin i zapisy na stronie www.pielgrzymka.olkusz.pl Zachęcamy do udziału.
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
12 maj - Niedziela IV Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza
7.00+ Dariusz i Piotr Rus
9.00+ Stanisław Biedak z racji im.
10.30* Sakrament Bierzmowania
12.00+ Zofia i Stefan Antonik i ich zm. rodzice;
+ Anna Kosoń
17.00* Skałka
18.00+ Kazimiera Piela
- od wnuka Zbigniewa z żoną i dziećmi
13 maj - poniedziałek
7.00+ Waleria Brodzińska w 28 r. śm.
18.00+ Robert Domagała - od Kuźniaków
20.00 * Sanktuarium Matki Bożej na Skałce
na Podzamczu FATIMA
14 maj - wtorek
7.00+ Stanisław Żyła; + Helena i Józef Pencak
17.00* Skałka
18.00+ Henryk Jasiówka - od Mateusza Grajdek,
Pauliny Mendak i Marcina Oleś
15 maj - Środa
7.00+ Zofia, Czesław i Witold Biedak;
+ Jan Karbowski
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

16 maj - Czwartek
7.00+ Marek Gaweł - od żony córki i synów z rodzinami
17.00* Skałka
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Barbary Beza w 90 r. ur. - od syna i rodziny
17 maj - Piątek
7.00+ Henryk Jasiówka
- od Zdzisława i Małgorzaty Wacowskich z mamą
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
18 maj - Sobota
7.00+ Marek Gaweł
- od teściowej i szwagra Wiesława z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Kazimiera Piela - od rodziny Majeranków
19 maj - Niedziela V Niedziela Wielkanocna
7.00+ Józef, Zbigniew, Bogdan i Eugeniusz Oleś;
+ zm. z rodziny: Sochów i Bachnackich
9.00+ Anna Janus - od Wandy i Wojciecha Bodzionych
10.30+ Zenobia i Antoni Wójcik
12.00* I Komunia Święta
17.00* Skałka
18.00+ Stanisław Miśkiewicz w 1 r. śm.
- od wnuczek Sandry i Samanty Wesołowskich

