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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego
towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom
jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także
szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go
oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś
dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów
zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.Mk2, 23-3,6

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
Niektóre stronnice Biblii czy użyte w niej sformułowania wydają się trudne do zrozumienia. Tak jest z
pewnością również, gdy Jezus wypowiada słowa dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, którego skutkiem jest „grzech wieczny”. Jak należy rozumieć te słowa Mistrza z Nazaretu, Mocarza, który pokonał „władcę tego świata”?
Jezus od chrztu nad
Jordanem działał w mocy Ducha Świętego. Jeśli więc
uczeni w Piśmie, którzy byli uważani za monopolistów w poznawaniu Pisma i nauczaniu prawd Bożych,
twierdzą, że Syn Boży ma w sobie ducha nieczystego
i że działa mocą Belzebuba, władcy złych duchów, to
tym samym znieważają Ducha Bożego. Bluźnierstwo
polega zatem na przypisywaniu demonicznej działalności Bogu, który „przeszedł przez życie dobrze czy-

niąc”, czyli okazywał wszystkim dobroć i miłosierdzie.
Jest to świadome odrzucanie Bożej łaski i daru zbawienia. Skąd więc pojawia się stwierdzenie Jezusa, że taki
grzech nie może być odpuszczony? Chodzi o postawę
człowieka, który nie tylko zamyka się na Boga, ale złośliwie utożsamia Go z szatanem.
Odwołując się do nauczania katechizmowego Kościoła,
możemy wyróżnić sześć grzechów przeciwko Duchowi
Świętemu:
1. Rozpaczać o łasce Bożej – grzech ten popełnia człowiek, który świadomie popada w rozpacz, mówiąc sobie, że nie ma już dla niego ratunku, że Bóg nie może
kochać tak wielkiego grzesznika, jak on. Jest to wątpienie w Boże miłosierdzie, którego przyjęcie jest związane z podjęciem pokuty.
2. Zuchwale grzeszyć przeciwko miłosierdziu Bożemu –
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często tę postawę przyjmują ludzie w młodym wieku,
którzy mówią tak: „Po co teraz będę się spowiadał? Poczekam, aż będę stary – wówczas będzie czas na pokutę,
a teraz się wyszaleję”. Kościół przestrzega, że nie znamy
dnia ani godziny odejścia z tego świata.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej –
chodzi o stałe i świadome mówienie „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może mieć ono również charakter wybiórczy.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej – za każdą łaskę Bożą człowiek winien jest dziękczynienie, nawet jeśli czasowo Bóg wystawia nas na próbę, a naszym znajomym
udziela rozlicznych łask, np. szczerego nawrócenia.
5. Mieć serce zatwardziałe na zbawienne napomnienia –
chodzi o stałe sprzeciwianie się pobożnym natchnieniom
(np. do dobra) lub upomnieniom zatroskanych osób
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(rodziców, przyjaciół, księży), o nasze trwanie w grzechu.
6. Rozmyślnie trwać w niepokucie – może się przejawiać
przez świadomość tego, że ktoś będąc w stanie grzechu
śmiertelnego, a mimo to grzeszy nadal, nie widząc różnicy między jednym, a wieloma popełnionymi grzechami.
Bóg pragnie nawrócenia nawet największych
grzeszników. I chociaż Miłosierdzie Boże jest nieskończone, to nie jest ono absurdalne. Może się bowiem zdarzyć, że człowiek prosi Boga o pojednanie, ale zarazem
pojednać się nie chce. Albo w ogóle nie zależy mu na
pojednaniu bądź w możliwość pojednania nie wierzy. Z
miłosierdzia Bożego nie można sobie żartować, ani go
sobie lekceważyć, ani nie można się na nie zamykać.

o Jezusie

54. Czyż Jezus nie przepowiedział swojej śmierci
zanim to nastąpiło?
W Ewangelii według św. Marka, po Piotrowym wyznaniu wiary (8,27-30), Jezus mówi uczniom trzykrotnie, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, będzie odrzucony i zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 8, 31 i paralele; 9,31 i paralele;
10,33-34 i paralele). Mateusz i Łukasz są w tym z
Markiem zgodni. Nawet św. Jan ma taką trzykrotną
zapowiedź (J 3, 14—15; 8, 28; 12, 32), ale we własnym obrazie wywyższenia Syna Człowieczego, to
znaczy wywyższenia na krzyżu. Dla Marka, tak jak
dla Jana, krzyż jest momentem lub „godziną”, w
której prawdziwa tożsamość Jezusa jest w pełni i
ostatecznie objawiona. Zapowiedzi są antycypacją
tej godziny i pozostają niejasne i zagadkowe aż do
chwili, gdy wydarzenia te rzeczywiście mają miejsce. U Marka, na przykład, po tym, jak Piotr mówi:
„Ty jesteś Mesjasz”, Jezus natychmiast przykazuje
im, żeby nikomu o Nim nie mówili, to jest o Jego
prawdziwej tożsamości, gdyż nawet uczniowie nie
mogą jeszcze zrozumieć, że „Mesjasz” znaczy dla
Niego Mesjasz ukrzyżowany. Jezus musi najpierw
ich pouczyć o konieczności krzyża, czemu Piotr natychmiast zaprzecza, a co wtedy staje się okazją do
nauki o wzięciu krzyża i naśladowaniu Go. To właśnie oznacza bycie prawdziwym uczniem. Ten wzór
zapowiedzi, zaprzeczenia i nauki o byciu uczniem
jest powtórzony, z odmianami, trzy razy. Najwyraźniej jest to główna część nauczycielska całej Ewangelii św. Marka. Religijna i teologiczna teza, jaką
chce postawić jest jasna: my chrześcijanie nigdy nie
zrozumiemy kim jest Jezus i - nieodłącznie - kim
my jesteśmy jako uczniowie, o ile nie jesteśmy chętni, by wziąć krzyż i sami doświadczyć, jak Jezus
umarł (Mk 15, 39). Tylko wtedy możemy naprawdę
powiedzieć, że jest on „Chrystusem” i „Synem Bożym”. Tytuły te nabierają swego prawdziwego znaczenia tylko w świetle krzyża. Tak więc, to nie tytuły inter-
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pretują znaczenie Jezusa dla nas. Raczej to krzyż
nadaje znaczenie tytułom. Ewangelia według św.
Marka, tak jak przypowieści Jezusa, nie daje nam
informacji, ale wzywa nas do udziału w drodze Jezusa do krzyża.
Czy zapowiedzi te w jakiejś formie mają źródło w
samym Jezusie? Świadectwo wszystkich czterech
Ewangelii jest silnym wskaźnikiem, że tak. Uważam
za przekonujący pogląd Joachima Jeremiasa, że u
podstaw drugiej zapowiedzi u Marka 9, 3la leży oryginalne zagadkowe powiedzenie w języku aramejskim: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce synów człowieczych”. Jest to gra słów używająca
określenia „Syn Człowieczy” nie jako formalnego
tytułu chrystologicznego, ale jako odniesienia rodzajowego, coś jak „człowiek taki jak ja sam”, to jest
ktoś mający tę szczególną misję i doświadczenie, co
ja. W tym sensie, odnosi się nie tylko do Jezusa, ale
do wszystkich tych, którzy biorą udział w Jego misji
jako uczniowie. W ustach Jezusa stwierdzenie to byłoby proroczym kalamburem mającym na celu przekazanie obecnego doświadczenia kryzysu i konfliktu, które zawierałoby bardzo rzeczywiste prawdopodobieństwo tragicznej śmierci. W każdym razie, nie
były to raczej wyraźne zapowiedzi, jak te pisane po
fakcie, które mamy teraz w Ewangeliach. Jezus mimo to musiał mieć wiarę, że Bóg zapewni rozwiązanie kryzysu. Jego wyobrażeniem tego rozwiązania
jest „Dzień Syna Człowieczego” (Łk 17, 24).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Grzegorz Woroniecki, kawaler lat 29
zam. Ogrodzieniec
i
Aleksandra Krajewska, panna lat 26
zam. Dąbrowa Górnicza
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Nasza godność wynika z naszego człowieczeństwa, a nie z anielstwa.
W dniu poprzedzającym wejście w życie nowych
przepisów o ochronie danych osobowych ktoś wrzucił do sieci zdjęcie nagrobka z napisem: „Pokój ich
duszy”. Poza tym pusta płyta, żadnych nazwisk, dat, nic.
A poniżej pytanie: „Czyżby
RODO?”.
No tak. Sporo zamieszania z
tym RODO. Zgody, pozwolenia, oświadczenia, deklaracje. To wszystko w trosce o
nas, o naszą prywatność, o
nasze dane, nasze prawa i co
tam jeszcze mają naszego.
Ale ja tam nie wiem, może te
przepisy posłużą czemuś dobremu. A nuż z RODO będzie nam się wygodniej żyło na tym świecie?
Pytanie jednak, jak to się przełoży na życie na tamtym świecie. Bo wszystko się przekłada. Na przykład narastający od lat kult prywatności już dawno
wyrobił w wielu ludziach przekonanie, że sprawą
prywatną każdego człowieka jest jego wyznanie i
nikt nie ma prawa o to pytać. To dlatego onegdaj
znany aktor katolik zrugał dziennikarza „Gościa”,
który zapytał go, czy osobiście wierzy w to, w co
wierzył odgrywany przezeń bohater – ksiądz. Jeśli
więc chrześcijanin mówi, że jego wiara jest prywatna, to w zasadzie ma na to gotową odpowiedź Jezusa: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt
10,33).
To nie jest więc błaha rzecz, co i jak na nas oddziałuje. Nie chodzi tu o zarzucanie prawu, że chrześcijanie z jego powodu zachowują się gorzej niż poganie. Nie – zachowują się tak z własnej winy, ale
śmiem twierdzić, że wina łatwiej dojrzewa w klimacie celebracji coraz liczniejszych ludzkich praw.
A ponieważ klimat ten jest wyjałowiony z odniesień
do jakiejkolwiek siły wyższej, wyrasta zeń przekoSakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Kamil Jarka i Magdalena Szwarc
Jarosław Jawień i Agnieszka Atłasik

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

nanie, że wszystko, co się robiło, można i wręcz
trzeba, ukryć, zamazać, zatrzeć. Tak jakby bliźni nie
mieli absolutnie żadnego prawa do znajomości mojej historii, lecz tylko do tej jej
części, jaką im łaskawie zechcę
udostępnić. Niech ludziska
wiedzą, z kim (nie) mają do
czynienia. Niech myślą, że
mam tylko jasne strony i uważają mnie za istotę pozbawioną
wad, za chronicznego bohatera,
a najlepiej po prostu boga.
Ale to na dalszą metę do bani
strategia. Prawda o nas zawsze
w końcu wychodzi, bo, jak zapewnia Jezus, „nie ma nic
ukrytego, co by nie miało
wyjść na jaw” (Mk 4,22).
Wiszące w wielu miejscach ostrzeżenia o monitoringu są jakby wezwaniem do założenia w tym
miejscu maski, no bo poza kamerą to już możesz
być sobą, czyli na przykład łajdakiem. Chrześcijanin wie jednak, że wszystko jest nagrane. „Ty masz
upodobanie w ukrytej prawdzie” – mówi Bogu Dawid, złamany przez swój grzech (Ps 51,8). Prawda o
jego podłości wyszła na jaw, ale nie zniszczyła jego
wizerunku (a za to pomogła wielu ludziom), bo żałował i pokutował.
Ktoś w internecie zauważył, że Bóg łamie RODO,
bo nasze imiona zapisane są w niebie. Oby tak było
– ale do nieba wchodzi się bez żadnej ochrony przez
bramkę z napisem „Prawda”.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Obraz Świętego Józefa
Nie wiadomo, jak długo jest
w Kaliszu. Nazywa się go
różnie – Obrazem Świętej
Rodziny
lub
Obrazem
Świętego
Józefa.
Ale
wszystkim dobrze wiadomo, że to właśnie Józef jest
w nim szczególnie czczony,
ze względu na szczególną pomoc, którą ofiarowuje ludziom od końca XVIII wieku aż po
teraźniejszość. Cdn...

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 Niedziela dziękczynienia. Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę do puszki na Świątynię
Opatrzności Bożej. Serdeczne Bóg zapłać!
2. To już rok 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 i te które gościły rok temu,
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. * W czwartek 07.06.2018r o godz. 18.00 w Kościele Uroczyste zakończenie obchodów Bożego Ciała procesja wokół Kościoła do 4 ołtarzy.
4. Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu organizuje nabór do Szkoły Muzycznej II stopnia na wydział
wokalny i instrumentalny w dniu 11 czerwca 2018 r. oraz do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
na różne instrumenty w dniu 12 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zaprasza na wstępne przesłuchania.
5. W sobotę 09.06.2018r w kościele o godz. 9.00 spotkanie z młodzieżą, która ma przyjąć Sakrament
Bierzmowania. Obecność obowiązkowa
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 i w sobotę 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 03.06.2018-10.06.2018r
03 czerwiec - Niedziela
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 10
9.00+ Janina, Bronisława i Helena Wacowskie;
+ Zofia i Stefan Antonik; + Anna Kosoń
10.30+ Anna i Walenty Wnuk;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak
12.00+ Kornelia w 3 r. śm., Stefan i Kazimierz Fajt
17.00* Skałka
18.00+ Lucjan Grzebieluch; + Antonina i Edward Piątek
04 czerwiec - poniedziałek
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 11
7.00 + Józefa Grzanka - od chrześnicy z rodziną
18.00+ Krzysztof Grzebieluch - od nauczycieli i pracowni
- ków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
05 czerwiec - wtorek
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 12
7.00+ Jan Karbowski w 4 r. śm.
18.00+ Aleksandra, Kazimierz i Jerzy Szyińscy
06 czerwiec - Środa
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 13
7.00+ Józefa Grzanka - od Marii i Tadeusza Trawińskich
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
07 czerwiec - I Czwartek
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 14

7.00+ Józefa Grzanka - od Jana Krzuś z córką Moniką oraz
Zofią i Markiem Podgórnim z Żabnicy
15.00* Cementownia
18.00+ Józefa Grzanka - od Domańskich z Zawiercia
08 czerwiec - Piątek
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 15
7.00+ Józefa Grzanka - od rodziny Laskowskich
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
09 czerwiec - Sobota
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 16
17.00* Skałka
18.00+ Stefan w 20 r. śm. i Helena w 10 r. śm. Maciążek
10 czerwiec - Niedziela
7.00+ Antonina i Stanisław Jęcek;
+ Zenobia i Stefan Muszyńscy; + Zofia Batorowicz
9.00+ Małgorzata Milejska z racji im.;
+ Marianna i Jerzy Półkoszek
10.30+ Edward i Alfreda Matysek;
+ Bronisława i Władysław Lipka
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00* Skałka
18.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 17

