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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bę
dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwie
rzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdro
wie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Mk16, 15-20
Miłość wymaga
Gdy byłem małym, kilkuletnim chłopcem, często
bawiliśmy się w piwnicach spółdzielczego bloku,
w którym mieszkaliśmy. Panował tam mrok i za
duch, a małe okienka wpuszczały niewiele świa
tła. Bywało, że zdenerwowany krzykami dzieci
sąsiad zamykał na klucz drzwi piwnicy i uwięzie
ni, szukając wyjścia, zmuszeni byliśmy przeci
skać się przez te małe okienka. Choć były ciasne
jak ucho igielne, to jednak, gdy tylko głowa
zmieściła się w otworze, reszta ciała mogła się
już łatwo przecisnąć.
Paweł mówi o Jezusie, że jest Głową całe
go Ciała Kościoła, czyli nas wszystkich, którzy
się przeciskamy przez ciasny otwór do nieba, tuż
za Chrystusem. Życie przebiega w mrocznej piw
nicy świata, ale na szczęście jest Ten, który wy
szedł na światło nieba przez okno wniebowstąpie

nia. W Nim jest nadzieja naszej przyszłości, pełnej
nieopisanego bogactwa Chwały. Wezwanie do gło
szenia Ewangelii to ostatecznie nakaz wydobywa
nia z mrocznych labiryntów naszych zabłąkanych
losów, ogłoszenie, iż jest okno, które jest wyjściem
w inny świat.
Wniebowstąpienie Syna cieśli z Nazaretu
było jak zdradzenie nam wyjścia z sytuacji bez
wyjścia, jak przeciśnięcie się głowy, która pociąga
za sobą drżące ze strachu ciało, jak znalezienie klu
cza do zamkniętych na siedem grzechów bram od
dzielających nas od królestwa Światłości, jak poja
wienie się strażaka w oknie płonącego domu na
siódmym piętrze, który wspiął się po drabinie, aby
uratować przelękłe dziecko. Przecież tak, jak został
wzięty do nieba, tak samo przyjdzie do nas – we
dług tego, co oświadczyli aniołowie uczniom.
Za pierwszym razem, gdy przyszedł, został
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osądzony przez ludzi; gdy przyjdzie drugi raz, On
będzie sądził ludzkość. Zanim jednak nastąpi nasze
wniebowstąpienie, istnieje „wduszęwstąpienie”
Chrystusa. Bo przecież zanim spełnią się słowa:
„Kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7), pragnijmy
wpierw usłyszeć inne słowa: „Oto, stoję u drzwi i
kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otwo
rzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze
Mną” (Ap 3,20). Niebem jest dla Chrystusa dusza
ludzka, Chrystus jest niebem dla duszy człowieka.
W Pieśni nad pieśniami, Oblubieniec, czyli Chry
stus, zagląda przez okno rozmodlonych oczu Oblu
bienicy, do wnętrza jej duszy, ona zaś sama jest jak
gołąbka ukryta w jego ranach, jakby w szczelinach
skalnych. Przenikanie duszy i Boga jest stałym mo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

tywem w tekstach mistyków, podpowiadającym
nam, że pewnego rodzaju wniebowstąpienie i „w
duszęwstąpienie” dokonuje się już podczas kontem
placji. W Pismach św. Mechtyldy z Hackeborn przy
biera ono szczytową formę wymiany oczu kochają
cego Boga i mistyczki. Mieć kolor oczu Jezusa i wi
dzieć, że Jezus ma moje oczy, to wzruszające pozna
nie! Pomyśl tylko, że jakimś rodzajem przeżycia
Nieba jest już wpatrywanie się w oczy Jezusa choć
by na wschodniej ikonie. Kiedy wpatrujesz się w
Jego źrenice, dostrzegasz, że Bóg patrzy na ciebie.
W twoim wnętrzu widzi swoje niebo, jeśli tylko po
zwolisz Mu tam zamieszkać w nieskończoność.
o. Augustyn Pelanowski

o Jezusie

52. Dlaczego Jezus był tak surowy
wobec swoich uczniów,
każąc im nienawidzić swych rodzin,
a nawet nie wracać do domu,
by się pożegnać lub pochować zmarłych?
Stwierdzenia Jezusa na temat bycia uczniem były
zapewne szokujące, nawet dla Jego współczesnych:
nie mieć miejsca, gdzie by głowę móc oprzeć, to
jest domu; nie spełniać najświętszego z obo
wiązków, nie pogrzebać ojca; nawet nie pójść do
domu pożegnać się z rodziną (Łk 9, 5762 i parale
le)! Jeszcze gorsze jest stwierdzenie trochę dalej u
Łukasza: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim
uczniem” (Łk 14, 26 i paralele).
Święty Ignacy, w Ćwiczeniach duchownych, mówi
o „obojętności”. Nie ma na myśli tego, co to słowo
często oznacza, czyli postawy beztroski lub bierne
go zgadzania się na to, co stanie się jemu samemu
lub jego rodzinie. Ignacy był człowiekiem żarliwym
tak jak Jezus. Mówi on o głębokim i radykalnym
zaangażowaniu się w Bożą miłość, tak intensyw
nym, tak osobistym, tak głębokim, że wszystko inne
na obliczu ziemi nabiera znaczenia i wagi tylko w
świetle tej relacji. Skąd, „obojętność” mogłaby być
lepiej przetłumaczona jako „radykalna jednotoro
wość myśli”, tak jak pies czeka, żeby okruch spadł
ze stołu każdym włóknem swego jestestwa napię
tym uwagą i oczekiwaniem (Mk 7, 28 i paralele). Ta
koncentracja całego jestestwa jest rozpoznana jako
wiara (Mt 15, 28). Jezus nie neguje piękna, dobra i
zalet rodziny, domu i czci dla ojca i matki. Miłość
Boża nie neguje, ani nie niszczy dobra życia ludz
kiego. To raczej Boża miłość w naszych sercach
uzdalnia nas i daje nam moc kochania innych w

Michael L. Cook SJ

sposób, który jest prawdziwie wypełniający.
Dla Jezusa i jego uczniów ta „radykalna jednotoro
wość myśli” przybiera konkretny kształt głoszenia i
pracy dla królestwa Bożego. Inne troski, nawet samo
życie, będą widziane w swym właściwym wymiarze
i doprowadzone do prawdziwego spełnienia, jeśli
uczniowie będą starali się naprzód o królestwo Boże
i o jego sprawiedliwość (Mt 6,2533 i paralele).
Trzeba na koniec zauważyć, że ta radykalna jednoto
rowość myśli jest wskazaniem dla wszystkich, któ
rzy utrzymują, że idą za Chrystusem, czy to wędrują
z Nim drogą, czy zostają w domach (zob. pytanie
27). Nie jest tylko dla kapłanów i zakonników, jak
myślały czasem późniejsze pokolenia. Tak zwane
„rady ewangeliczne” ubóstwa, czystości i posłuszeń
stwa są dla wszystkich chrześcijan, chociaż styl ży
cia, który nadaje im kształt będzie zależeć od po
szczególnego powołania każdej osoby.
Do wspólnoty Kościoła został
włączony:
Kacper Michał Klim
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłego:
Śp. Jerzego Pawłowskiego 63 lata
"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

2018,
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Przeszłość myślenia
Prawda w zgubnych ideach służy do zwiększania zasięgu kłamstwa.
Karol Marks – facet z potężną białą brodą. Za Peere
lu byli ponoć tacy cwaniacy, którzy wykorzystywali
jego podobizny, dorabiali mu aureolę i sprzedawali
jako obrazy św. Józefa. Musieli te
go trochę sprzedać, bo liczni chrze
ścijanie wciąż mylą tego pana ze
św. Józefem. Dzieje się tak zwłasz
cza tam, gdzie ludzie nie mieli oka
zji doświadczyć na własnej skórze
praktycznych skutków teoretycz
nych rozważań filozofa.
Niedawno, z okazji 200. rocznicy
urodzin Karola Marksa, ciepłych
słów pod adresem jubilata nie poża
łował nawet jego „nazwisknik”,
kard. Reinhardt Marx. Przewodni
czący Episkopatu Niemiec, czer
piąc z krynicy myśli teoretyka ko
munizmu, zauważył m.in., że
„dobrobyt i zyski to nie wszystko, czym może się
kierować społeczeństwo”.
A zapewne, zapewne, ale żeby dojść do takich wnio
sków, nie trzeba czytać „Manifestu komunistyczne
go”, a tym bardziej się na niego powoływać i opo
wiadać, że „napisano go w imponującym języku”.
Wystarczyło sięgnąć do Ewangelii. Jezus Chrystus
ujął tę kwestię dużo lepiej, m.in. w słowach: „Nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym sło
wem, które pochodzi z ust Bożych”. Problem w tym,
że Karol Marks, o ile pewnie zgodziłby się z pierw
szą częścią tego stwierdzenia, o tyle wściekłby się
przy drugiej części. To przecież on określił religię
jako „opium ludu”, co przez lata tłukli w głowy
nam, uczniom peerelowskich szkół, funkcjonariusze
komunizmu.
Wydawałoby się, że ten człowiek nic takiego złego
nie zrobił, tylko sobie siedział i myślał, no i to, co
wymyślił, zapisywał. Wielu się na to łapie. – Myśle
nie ma przyszłość – mówią ludzie, zakładając, że
myślenie to rzecz dobra lub w najgorszym razie
obojętna. Warto więc sobie uświadomić, że myśle
nie ma też przeszłość, i ona bywała bardzo mroczna.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Marcin Kapuśniak, kawaler lat 38
zam. Zawiercie
i
Agata Kończyk, panna lat 29
zam. Ogrodzieniec

A ten mrok sprowadzili na ludzkość ludzie myślący,
w swoim przekonaniu, niezależnie. Tak właśnie my
ślał Marks, nieświadom, że kto „uniezależnia” się
od Boga, staje się narzędziem dia
bła. To dlatego jego „niewinne”
myślenie poskutkowało bezmia
rem cierpień i milionami ofiar za
bitych fizycznie oraz nieoszaco
waną liczbą tych, którzy ponieśli
szkodę najstraszniejszą, bo ducho
wą.
– Ale w tym, co Marks pisał, jest
wiele racji! – powie ktoś. Ależ
oczywiście – problem polega na
kroplach trucizny w szklance za
sadniczo zdrowego napoju. U każ
dego coś miłego, nawet u Hitlera i
Le n i n a z n a j d z i e s i ę c o ś
„chrześcijańskiego”. Rzecz w tym,
że powoływanie się na czyjś dorobek myślowy bez
uwzględniania jego prawdziwych intencji uwiary
godnia tego kogoś. A to może być zgubne.
Jezus określił owoce jako podstawowe kryterium
rozeznania, czy „drzewo” jest dobre, czy złe.
Marksizm przyniósł koszmarne owoce. To drzewo
nic już dobrego nie urodzi, niech więc wreszcie w
spokoju do cna zmurszeje.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
Święty Józef – dar i skarb
dla Diecezji Kaliskiej
i jej pierwszego Biskupa
Stanisława Napierała
Od połowy XVII wieku jednym z
głównych miejsc czci Świętego Jó
zefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie
kult ten od początku wiązano z ob
razem Świętej Rodziny. Intensywny rozwój kultu
Świętego Józefa przypadł na drugą połowę XVII
wieku i cały XVIII wiek zwany w polskiej józefolo
gii „złotym”.
Do szczególnego rozwoju i znaczenia kultu Święte
go Józefa Kaliskiego po II wojnie światowej przy
czyniły się zasadniczo dwa wydarzenia: cudowne
wyzwolenie księży – więźniów z obozu w Da
chau oraz utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium
Józefologicznego. Cdn...

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą Niedzielę III Niedziela miesiąca. ofiary, które złożymy na tacę, będą przeznaczone na remonty w na
szej parafii. A dzisiaj przy wyjściu z Kościoła, możemy złożyć ofiarę do puszki dla ciężko chorego od 2 lat na bia
łaczkę Marka Kierata. Okażmy mu wrażliwe serce! Również dzisiaj gościmy w naszej parafii przedstawiciela nasze
go Wyższego Seminarium Duchownego i wspólnie modlimy się o wzbudzenie powołań do kapłaństwa. Ofiary które
składamy dziś na tacę, są przeznaczone na potrzeby naszego Seminarium Duchownego. Wyrażamy serdeczne Bóg
zapłać za złożone ofiary.
2.W przyszłą niedzielę również, będziemy w parafii przeżywać Uroczystość I Komunii Św. o godz. 10.30 i 12.00
Serdecznie prosimy parafian, aby wybrali inne godziny uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Ławki będą zarezer
wowane dla rodziców dzieci, aby wraz ze swoimi pociechami, mogli w skupieniu przeżyć, te jakże ważne chwile.
3. To już rok trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej Dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie.
Wszystkich parafian zapraszamy na godz. 20.00 do Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu. Jak to
ogłaszaliśmy tydzień temu, nabożeństwom Fatimskim będzie przewodniczył w tym roku Ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas naszej Diecezji, a wcześniej były wikariusz w naszej parafii. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę
Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu i gościły rok temu, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich i do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na
kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w
domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
4.IV Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 23 do 26 czerwca 2018r. Pielgrzymka rozpocznie się w Będzinie-Grodźcu i będzie przebiegała przez Jasną Górę, Kalisz i Licheń. 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 godz. 17.00 / przez cały miesiąc maj /
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 13.05.2018-20.05.2018r
13 maj - Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie
7.00+ Dariusz i Piotr Rus
9.00+ Stanisława, Roman i Marek Wnuk;
+ Ewa, August i Stefan Stanek
10.30+ Zdzisław Żak
 od Henryka Stanka z żoną i Jandów z rodziną
12.00+ Paweł Panek – od Zofii i Jana Klekot
17.00* Skałka
18.00+ Czesław Dryja
20.00 * Sanktuarium Matki Bożej na Skałce FATIMA

14 maj - poniedziałek Św. Macieja, Apostoła
7.00+ Zofia Pogodzińska
 od Andrzeja i Małgorzaty Stachurskich
17.00* Skałka
18.00+ Józefa Grzanka  od brata i rodziny Dreliszek
15 maj - wtorek Św. Zofii
7.00+ Zofia Pogodzińska  od rodziny Dereniów
17.00* Skałka
18.00+ Tadeusz Urbańczyk
 od zespołu " Wrzos " z Koloni Ryczów
16 maj - Środa Św. Andrzeja Boboli
7.00+ Józefa Grzanka  od córki Anny
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

17 maj - Czwartek
7.00+ Józefa Grzanka
 od córki Danuty z mężem i rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Bolesław Michniewski
 od Barbary Polewczak z rodziną
18 maj - Piątek
7.00+ Józefa Grzanka  od wnuczki Beaty z rodziną
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19 maj - Sobota
7.00+ Józefa Grzanka  od wnuka Mariusza z rodziną
17.00* Skałka
18.00+
20 maj - Niedziela Zesłanie Ducha Świętego
7.00+ Stanisław, Marek i Władysława Bednarz
9.00+ Józefa, Zbigniew, Bogdan i Eugeniusz Oleś;
+ Karolina i Urszula Socha
10.30* I Komunia Święta
12.00* I Komunia Święta
17.00* Skałka
18.00+ Zofia i Jan Czyż; + Krystyna Czyż-Wyczesany

