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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a
nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca». J 14, 1–12

Tak

długo

jestem

z

w a m i ujawniło? Co ze słowami, które zostały wypowie-

Czytając testament Jana Pawła II, nie sposób nie zatrzymać się przy tej myśli o śmierci, w
której zawarł on całą swoją pasterską troskę:
"Ufam, że [Chrystus] uczyni ją pożyteczną dla tej
największej sprawy, której staram się służyć: dla
zbawienia ludzi".
W tych ostatnich tygodniach związanych
z jednej strony ze śmiercią Jana Pawła II, z drugiej zaś z konklawe i pytaniami o przyszłość Kościoła, powraca, wręcz nęka nas, jedna myśl: co
dalej? Co zrobimy ze łzami, entuzjazmem i obietnicami, które przyniosły te, co tu dużo mówić,
niezwykłe dni. Co z dobrem, które tak mocno się

dziane i zarejestrowane przez media?
Mimo zachwytu nad gestami i postawami
ludzi, mimo pragnienia, by płomień miłości nie
przygasał, wielu zdaje sobie sprawę, że uczucia nie
są trwałym fundamentem. Przy wszystkich wątpliwościach nie brakuje też jednak nadziei, że choć
trochę z tego pozostanie. Ponadtygodniowe rekolekcje, które na koniec swego życia i w dni pożegnania przygotował dla nas Ojciec Święty, dla wielu stały się naprawdę czasem głębokiej refleksji i
przemiany. Wydaje się, że Chrystus spełnia papieskie pragnienie, by także w śmierci mógł służyć
sprawie zbawienia.
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Z doświadczenia tych dni zrodziło się wiele
spontanicznych inicjatyw, które dla niemałej liczby
ludzi, zwłaszcza młodych, będą rzeczywistym
punktem odniesienia na przyszłość. Wokół nich będą budowali swoje życie i wiarę, pamiętając, kto
stał się dla nich pierwszym nauczycielem, który
wskazał im Drogę, Prawdę i Życie.
Możemy się dziwić, że potrzeba było dnia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

pogrzebu Papieża Polaka, by tak wielu ludzi usłyszało jego słowo. Czy jednak nie jest to ewangeliczny
obraz? Przecież także jednemu z apostołów Chrystus
czyni wyrzut: „Tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś?". Również apostołom potrzeba
było śmierci i zmartwychwstania, by zrozumieli, kim
naprawdę jest Jezus i jakie przed nimi stoi zadanie.
Ks. Dariusz Madejczyk

o Jezusie

21. Kiedy Jezus się dowiedział, że jest
Synem Bożym? Jako niemowlę,
czy jako dziecko, jako nastolatek,
czy później?

Pytanie to jest podobne do pytania o wiedzę
o Nim Maryi i Józefa, ale oczywiście bardziej zasadnicze dla naszej wiary, ponieważ
dotyka naszego spojrzenia na Jego życie
ludzkie. Raymond E. Brown dobrze ujmuje
sprawę: „Ewangelie zostały napisane, by
nam powiedzieć, co my powinniśmy wiedzieć o Jezusie, a nie co On wiedział o sobie”. Wiemy w świetle wiary w zmartwychwstanie, że był On Synem Bożym nie tylko
w chwili poczęcia, ale od wieków w łonie
Ojca (J 1, 18). Jednakże, jeśli już stawiamy
takie pytania o własną wiedzę Jezusa, powinniśmy mieć jasność, że pytamy o Jego
wiedzę ludzką, nie Jego wiedzę boską. Tajemnicą jest - oczywiście - w jaki sposób Jezus może być w pełni człowiekiem i nie być
„owładnięty” przez swoje bóstwo.
Jeżeli zadajemy pytanie historyczne o własny rozwój psychologiczny Jezusa, nie mamy dostępu do tego, co się działo w Jego
umyśle. Cokolwiek to było, nie wydaje się,
żeby to przekazywał w trakcie lat spędzonych w Nazarecie. Według Marka, Jego własna rodzina próbowała Go powstrzymać,
gdyż myśleli, że odszedł od zmysłów (Mk 3,
21). Jego przyjaciele i sąsiedzi w Nazarecie
odrzucali Go na tej podstawie, że znali Go
zbyt dobrze: „Skąd On to ma?... Czy nie jest
to cieśla, syn Maryi..?” (6, 2-3). Jeśli twierdzimy za Listem do Hebrajczyków, że Jezus
był do nas we wszystkim podobny, tak jak i

Michael L. Cook SJ

my doświadczany lub kuszony, to powinniśmy powiedzieć, że rósł jak normalne dziecko, nabierając mocy i czyniąc postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi ( Łk
2, 40.52 ).
Z drugiej strony pytanie to jest zwykle zadawane w kategoriach teologicznych. Jeśli był
On Bogiem, to w swej wiedzy ludzkiej musiał był mieć zarówno wizję uszczęśliwiającą i wlaną wiedzę boską, jak i normalną, empiryczną wiedzę ludzką. Taki jest pogląd Tomasza z Akwinu i taki był dominujący pogląd, aż do niedawna. W moim własnym
przekonaniu, takie podejście jest niepotrzebne, a nawet szkodliwe, gdyż skutecznie
ograbia Jezusa z Jego pełnego człowieczeństwa, jako tego, który szedł ze swym ludem,
doświadczał tego, czego oni doświadczali,
cierpiał tak, jak oni cierpieli, znał jak gdyby
od wewnątrz możliwości, ale i ograniczenia
w byciu człowiekiem. Cokolwiek mówimy o
boskości Jezusa, powinno to potwierdzać, a
nie negować pełny zakres Jego ludzkiego
doświadczenia jako współtowarzysza, który
tak jak i my musiał stanąć twarzą w twarz z
rzeczywistością śmierci.
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Paweł Jelonek i Agata Jelonek
Szczęść Boże nowożeńcom
na nowej drodze życia
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Polityka jest do niczego, gdy do niczego jest wiara.
Równo 100 lat temu w Fatimie bardzo mocno się
pokazało, że Bóg miesza się do polityki. I to nie jak
jakiś „katolik otwarty”, dialogując w duchu uznania równorzędności wszelkich punktów widzenia, tylko ostro, jasno i jednoznacznie. Jeżeli ludzie nie
spełnią Jego woli, to będzie
wojna, i to gorsza od pierwszej.
No i, o zgrozo, pada nazwa Rosji, którą trzeba poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarować Komunię św. w pierwsze
soboty na zadośćuczynienie. I
trzeba pokutować. Bo inaczej
Rosja „rozszerzy swoje błędne nauki po świecie” i
będzie bardzo źle.
Jak to tak? Bóg uprawia geopolitykę? Wysyła Maryję, żeby z Portugalii wpływała na Europę Wschodnią i kawał Azji? Nie liczy się z faktem, że w Portugalii rządzą demokratycznie wybrani masoni, którzy
nie życzą sobie żadnych religijnych wyskoków? A
Rosja? Od kiedy to w ogóle Bóg tak wprost wskazuje sposób zachowania względem konkretnych
państw, które są przecież niepodległe i same decydują o sobie? Co to za poświęcanie kraju Maryi,
skoro on najwyraźniej woli bolszewików?
Orędzie fatimskie zupełnie nie pasuje do
„słuszniackiej” wizji człowieka, wedle której „ja
jestem okej, ty jesteś okej”, i wszystko jest okej. Co
tam ludzie wybiorą, będzie dobrze. Ustrój, władza,
kierunek polityki – to wszystko są rzeczy niezależne
od spraw nadprzyrodzonych i nie wolno w nich kierować się przekonaniami wynikającymi z wiary.
Tymczasem z Fatimy widać, że to kompletne bzdu-

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
1) Łukasz Kaliński, kawaler lat 40
zam. Ogrodzieniec
i
Joanna Rutkowska, panna lat 35
zam. Warszawa
2) Dawid Janocha, kawaler lat 25
zam. Ogrodzieniec
i
Kinga Miklas, panna lat 22
zam. Pilica
3) Michał Maj, kawaler lat 25
zam. Ogrodzieniec
i
Karolina Szczygieł, panna lat 26
zam. Zawiercie

ry. Wszystko, co robimy na ziemi, ma znaczenie
duchowe, a to przekłada się na materialną codzienność. I nic nie jest okej, jeśli
społeczeństwa nie uznają głosu
sumienia. Najzręczniejsi politycy nie zapewnią swoim obywatelom prawdziwego dobra, jeśli
ich polityka urąga prawom boskim. Narody nie znajdą prawdziwego pokoju, jeśli akceptują
wynaturzoną politykę i ochoczo
ją podtrzymują.
Możemy sobie gadać, że nic
nam nie grozi. Z górą sto lat
temu też tak gadali, aż Wielka
Wojna utopiła w okopowym błocie miliony dzieci
trwającej pół wieku „pięknej epoki”. Ale się ludzie
pozbierali i miało być dobrze. A tu znowu trach! – i
było jeszcze gorzej. Stało się dokładnie to, przed
czym ostrzegała Pani z Fatimy. Rosja rozszerzyła
swe błędy i kawał świata pogrążył się w odmętach
szaleństwa. Polityka okazała się niewiele warta, gdy
niewiele warta okazała się wiara chrześcijan.
Bo te rzeczy są ściśle sprzężone: wiara społeczeństwa wpływa na kształt i skutki polityki. Tak było
właśnie w Portugalii, której masońskie rządy upadły
w konsekwencji obudzenia wiary w Fatimie. Rzecz
jasna to tylko skutek uboczny – bo Bogu nie chodzi
o politykę, tylko o nas. Tyle tylko, że bez nas nie
ma polityki.
Z Fatimy widać jasno, że od wyborów, jakie podejmują chrześcijanie, zależą losy świata.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII
Eucharystia jest źródłem i
szczytem życia Kościoła.
Kościół żyje Eucharystią,
z niej czerpie duchowe energie do
pełnienia swej misji.
Ona daje mu siłę wzrostu,
ona go jednoczy.
Eucharystia jest sercem
Kościoła!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą niedzielę III Niedziela miesiąca. Ofiary, które złożymy na tacę, będą przeznaczone na remonty w parafii. Już dzisiaj wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich, Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy 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.
3. III Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 24-26.06.2017r Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej
www.pielgrzymka.olkusz.pl.
4. W zakrystii można zapisywać się na Pielgrzymkę autokarową do Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i do św. Brata Alberta w Krakowie na 06. 06. 2017r. Pielgrzymka będzie połączona z pielgrzymką
młodzieżową, która dwa dni wcześniej przyjmie w naszej parafii Sakr. Bierzmowania. Młodzież podziękuje Matce Bożej za sakrament i zawierzy się św. Albertowi, aby wytrwała w dojrzałości chrześcijańskiej i
była w myśl św. Brata Alberta, dobra jak chleb. Prosimy nie zwlekać z decyzją, gdyż zostało jeszcze tylko
kilka wolnych miejsc.
5. Pielgrzymka Diecezjalna do Fatimy i Santiago de Compostela z udziałem Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka
odbędzie się w terminie 19 - 26. 09. 2017r Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do Ks. Pawła w najbliższym terminie.
6.W przyszłą niedzielę, 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
zarezerwowane dla rodziców dzieci, aby wraz ze swoimi pociechami, mogli w skupieniu przeżyć, tę jakże
ważną Uroczystość.
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 Skałkowej przez cały miesiąc maj 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 14.05.2017-21.05.2017

14 maj - Niedziela
7.00+ Dariusz i Piotr Rus
9.00+ Irena i Stefan Matysek;
+ Franciszka i Jan Kusior
10.30+ Janina i Stanisław Jagła
12.00* Sakr. Chrztu Św.
18.00+ Czesława Dryja
15 maj - Poniedziałek Św. Zofii
7.00+ Zofia Siedlecka
- od rodziny Witczak i Winiarskich
7.00+ Zofia, Czesław i Witold Biedak
18.00+ Zofia Maciążek - od rodziny Muszyńskich
16 maj - Wtorek
7.00+ Edward Górnicki - od swatów Janiczków
7.00+ Irena Fonfera - od męża
18.00+ Kazimierz Spera - od Wandy Zając z rodziną
17 maj - Środa
7.00+ Edward Górnicki - od rodziny Wnuk i Kmita
7.00+ Irena Fonfera - od córki
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18 maj - Czwartek
7.00+ Irena Fonfera - od syna
7.00+ Kazimierz Żurek - od rodziny Bzdęga
18.00
19 maj - Piątek
7.00+ Kazimierz Żurek - od rodziny Pilarskich
7.00+ Filomena Krawet
- od siostrzenicy Iwony z mężem
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
20 maj - Sobota
7.00+ Kazimierz Żurek - od Iwony Ptak z rodziną
7.00+ Klara Mularczyk - od córki Henryki z mężem
18.00+ Jadwiga Grela
- od sąsiadów: Lipka, Piątek, Koza i Płaszaj
21 maj - Niedziela VI Niedziela Wielkanocna
7.00+ Grzegorz Słomiński - od rodziny Dynarowicz
9.00+ Józefa, Eugeniusz, Zbigniew i Bogdan Oleś
10.30* I Komunia Św.
12.00* I Komunia Św.
18.00+ Jan Świacki - od swatki

