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* 11 lipiec Święto Św. Benedykta - Patrona Europy
* 12 lipiec Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
* 13 lipiec Św. Pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta
Sanktuarium na Skałce Fatima godz. 20.00
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł
szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u
Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I
powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Mk6,1-6
Dziwił się ich niedowiarstwu
Kiedy słyszymy uwagę Marka: „Dziwił się ich
niedowiarstwu”, odczuwamy lęk: a ja? Błogosławiony lęk, gdyż stale trzeba nam czuwać nad
zdrowiem naszej wiary. Nasze życie z Jezusem
zależy całkowicie od ufności, jaką pokładamy w
Jezusie. Wiem, że się powtarzam, ale powtarza
się sama Ewangelia; została ona napisana właśnie
po to, żeby budzić, karmić, wspomagać wzrost
naszej wiary w Jezusa. Wiara jest naszym spojrzeniem na Niego, naszą łącznością z Nim, naszym sposobem kochania Go coraz bardziej —
wiara, która nigdy nie „powątpiewa o Nim” —
przestrzega jeszcze Marek.
To, co zdarzyło się w Nazarecie, może
zdarzyć się także nam. Jezus przyszedł „do swojej ojczyzny”, to znaczy do swoich rodzinnych

stron, i właśnie ta poufałość z Nim uczyni ślepymi i
głuchymi mieszkańców Nazaretu, maleńkiego miasteczka, w którym wszyscy dobrze się znali. Jezus
przypomina im przysłowie: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony”. Mówi to także
do nas.
Jesteśmy przekonani, że znamy Jezusa; stanowi On — ośmielę się tak powiedzieć — część
naszego życia. W stosunku do ludzi niewierzących
jesteśmy „z Jego miasteczka”. Momentami jednak
ta zażyłość z Jezusem nas męczy, czytanie Ewangelii nas nudzi, to wszystko znamy już na pamięć.
A wszystko przez to, że robimy coś, czego
nigdy nie powinniśmy robić: czytamy Ewangelię w
sposób nieuważny i niedbały. Ewangelia zasługuje
na coś lepszego. Zasługuje na wysiłek medytacji,
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takiej jak nasza, ażeby przebić się przez to, co znajome i zadziwić się: Panie, jak trudno jest Ciebie
poznać! Tutaj zaczyna się przygoda. Wyruszamy z
miasteczka, w którym Jezus był tak znany, że nikt
już nie próbował się o Nim niczego dowiedzieć.
Czujemy, że musimy wyzwolić się z utartych wyobrażeń. Dawały nam one wrażenie, że coś z Nim
przeżywamy, ale tak ubogo karmiły naszą wiarę, że
„Jezus nie mógł zdziałać dla nas żadnego cudu”.
Istnieje prosty test sprawdzający, jaka jest nasza
wiara: im wiara jest mocniejsza, tym bardziej jest
poszukująca. A wówczas Jezus może być dla nas
Jezusem; poznając Go lepiej, o więcej Go prosimy.
Rozczarowanie, jakiego Jezus doznał w Nazarecie, powinno nas głęboko poruszyć: „Dziwił się
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ich niedowiarstwu”. Panie, tak bardzo nie chciałbym
Ci sprawić zawodu.
Gdy otwierając Ewangelię, czujemy głód
lepszego poznania Jezusa, wówczas odkrywamy horyzonty Jego trzech ojczyzn: Jego ojczyzną jest Nazaret — tak, ale jest nią również Trójca Święta, a
teraz także Zmartwychwstanie. Jezus przebywa w
Bogu i współprzebywa z każdym człowiekiem. Gdy
jesteśmy blisko Niego, wtedy ta wzajemna wymiana
między Bogiem i ludźmi wywołuje niekiedy zawrót
głowy: „Skąd On to ma?”. Przeczuwamy, że aby
wierzyć w Niego, trzeba przebyć długą i trudną drogę, ale na jakiej innej drodze zostalibyśmy bardziej
ubogaceni?
Ks. ANDRÉ SÈVE

o Jezusie

59. Ale dlaczego Bóg chciałby uczynić coś takiego
swemu niewinnemu Synowi?
Dlaczego Ojciec chciał, żeby Jezus umarł
tak młodo i w tak przerażający
i poniżający sposób?
Kwestia Bożej opatrzności staje się paląca, kiedy
patrzymy na krzyż Jezusa. Przekonałem się, że
przykładem może być obraz zapożyczony od mego
byłego nauczyciela, jezuity Johna H. Wrighta, mianowicie obraz „Boga, który prowadzi dialog”. Obejmuje on trzy etapy. Pierwszym jest Boża inicjatywa.
Bóg jest alfą i omegą. Wszystko pochodzi od Boga i
do Boga powraca. To właśnie mamy na myśli, gdy
nazywamy Boga Stwórcą. Drugi etap to ludzka odpowiedź na Bożą inicjatywę, która może być albo
pozytywna (odpowiedź łaski), lub negatywna
(odpowiedź grzechu). Na trzecim miejscu jest Boża
odpowiedź na odpowiedź ludzką. Oznacza to, że
Bóg stworzył świat, w którym dobrowolnie wybrał
szanowanie godności i niepodzielności naszej ludzkiej wolności, nawet jeśli prowadzi to do działań
destrukcyjnych. Jednym słowem, Bóg stworzył
świat, w którym Bóg jako Stwórca naprawdę zależy
od naszej dobrowolnej ludzkiej odpowiedzi na Bożą
inicjatywę, aby nadać kształt światu, w którym żyjemy. To co robimy nie jest Bogu obojętne! Możemy
albo budować ziemię i tak zrealizować Boży zamiar
poprzez stopniowe przekształcanie, albo zniszczyć
ziemię i tak zrealizować Boży zamiar poprzez kataklizmową zagładę. Chodzi o to, że opcje te są realne, ale w obu przypadkach ostatecznie zostanie zrealizowany Boży zamiar. Jednakże Boży zamiar jest
realizowany tu i teraz za naszym pośrednictwem.
Przyszły kształt Bożego królestwa zależy od tego,
czy zechcemy być z Bogiem współtwórcami tej

Michael L. Cook SJ

przyszłości, czy nie.
W krzyżu widzimy ten opatrznościowy wzór najpełniej zrealizowany. Moim zdaniem, Ojciec nie zesłał
swego Syna na świat po to, by umarł na krzyżu. Tylko potworny Bóg zrobiłby coś takiego. Ojciec posłał
Syna, by głosił głębię miłości Ojca i urzeczywistnienie tej miłości w królestwie przemieniającej łaski.
Ludzka odpowiedź na tę Bożą inicjatywę była dwojaka. Ze strony Jezusa było to pozostanie wiernym
(posłusznym) powierzonej Mu misji nawet aż do
śmierci. Ze strony jego nieprzyjaciół było to odrzucenie Bożej inicjatywy i ukrzyżowanie ukochanego
Syna Boga. Tak więc, to nie Bóg stworzył krzyż, ale
ludzie. Tym sposobem krzyż jest najpierw symbolem ludzkiej grzeszności i tylko jako taki może być
widziany jako ciągła propozycja Bożej miłości. Bożą
odpowiedzią na wierność Jezusa i tragedię ludzkiego
odrzucenia było wskrzeszenie Jezusa z martwych.
Objęcie ukochanego Syna przez Ojca w mocy Ducha
w chwili Jego odrzucenia i opuszczenia oznacza, że
Bóg pozostaje wierny w miłości pomimo naszej
ludzkiej grzeszności. Ale oznacza to również, że od
tego dnia do teraz żyjemy w cieniu znaku krzyża znaku tragedii ludzkiej.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Rafała Banysia 45 lat
Śp. Genowefę Jurczak 67 lat

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

2018,

numer

28
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Nie mogąc od razu wyrazić opinii, masz czas sprawdzić, czy się z nią zgadzasz.
Teksty w pismach drukowanych mają jedną ważną
zaletę – nie można pod nimi publikować komentarzy. I pewnie jest to jeden z powodów, dla których
wydania papierowe
ustępują pod naporem
internetu, w którym niemal wszystko komentować można.
„No to co to za zaleta,
skoro to wada!” – oburzy się namiętny komentator internetowych
tekstów. Jeszcze bardziej oburzy się troll,
zwłaszcza płatny. Z
czego on ma żyć, jak on ma hejtować artykuły na
papierze? Ma pisać te swoje mądrości i wysyłać je
co pięć minut tradycyjną pocztą, priorytetem na adres redakcji?
No tak, to by było trudne, a internetowy ludzik bez
możliwości komentowania czułby się niekomfortowo jak, nie przymierzając, Robert Biedroń na pielgrzymce w Mekce.
Nie no, ja nie twierdzę, że w ogóle nie warto niczego komentować. Przeciwnie – pewne rzeczy warto,
ale możliwość natychmiastowej reakcji sprawia, że
im więcej się komentuje, tym mniej w tym sensu.
Brakuje tam zwyczajnego namysłu. Ba! Nawet zapoznania się z komentowaną treścią brakuje. Niejednemu sam tytuł wystarczy, żeby już lecieć ze swoją
„odpowiedzią”.
W takich warunkach nie myśli się nad przeczytanym
tekstem, celebruje się za to swoją reakcję. – Ale mu
dowaliłem! – cieszy się taki jeden, a potem dowala
drugiemu, który komentuje jego komentarz, po
czym dołączają się trzeci z czwartym, czepiając się
obu przedmówców. I tak pod tekstem, który mało
kto przeczytał, rozwija się „dyskusja” wszystkich,
którzy się wkurzyli, zanim zrozumieli, o co chodzi.
No i potem już raczej nie zrozumieją, bo tam przeSakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Jakub Majnusz i Gabriela Górka
*****

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

cież nie chodzi o rozumienie, tylko o dymienie. Tematy się mieszają, wątek ucieka, dyskusja skręca w
zupełnie innym kierunku, a czasem dryfuje w ogóle
bez kierunku.
Ta sytuacja, śmiem twierdzić, pozbawia wielu odbiorców możliwości przetrawienia wchłanianych treści.
Zwłaszcza wtedy, gdy te treści ich irytują, bo irytacja
bywa przyczyną fermentacji,
ta zaś może przynieść coś
nowego i cennego. Jeśli jednak tuż po pobieżnym zapoznaniu się ze stanowiskiem
autora następuje kontra, nie będzie żadnej refleksji
nad tym, co się przeczytało, lecz jałowe zadowolenie tym, co się, zazwyczaj anonimowo, napisało.
Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby pod tekstem
Biblii istniała podobna możliwość wyrażania opinii.
Toż tam byłby bardziej ring niż kaplica. I zamiast
skupienia się na tekstach natchnionych mielibyśmy
tabuny natchnionych polemistów, skupionych na
swoich „ciętych ripostach” i przekonanych, że zagięli Pana Boga.
Cóż, nie zaradzimy temu globalnie, ale możemy indywidualnie. Każdy może powstrzymać się od komentowania danej treści przynajmniej do czasu
przyswojenia jej sobie – a to zazwyczaj wymaga
chwili namysłu.
Co, myślisz, że głupoty piszę? OK, ale powiedz to,
proszę, nieco później.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Świadectwa
Gdy w 1974 roku urodził się nam przedwcześnie
syn Remigiusz- Hubert oddałam go pod opiekę
Świętego Jozefa, ponieważ jego życie było zagrożone. W 1997 roku Remigiusz wziął ślub w tutejszej
bazylice przed Cudownym Obrazem Świętej Rodziny z Edytą. Mimo starań nie mogli doczekać się potomstwa. Dopiero po długich i częstych modlitwach
o wstawiennictwo św. Józefa i oddanie ich w jego
opiekę po 7,5 latach doczekali się poczęcia. Dzięki
wstawiennictwu św. Józefa nasza rodzina dwukrotnie dostąpiła łaski. Modlitwą będziemy dziękować
św. Józefowi za otrzymane łaski.
Edward i Grażyna

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. Za tydzień III Niedziela miesiąca, ofiary które złożymy na tacę będą przeznaczone na remonty w naszej
parafii.

2. Na miesiąc przed Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę 9 - 13. 08. 2018r, informujemy, aby
tak zorganizować swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. Można się już zapisywać w zakrystii. W tym roku w 100 - lecie odzyskania niepodległości, przewodniczy nam
hasło: "Wiara i patriotyzm."
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. W piątek 13 lipca,
kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Wszystkich parafian zapraszamy na godz. 20.00 do Sanktuarium Matki
Bożej na Skałce na Podzamczu. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu
w tym tygodniu i gościły rok temu, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie fatimskim 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. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu i 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.
4. W okresie wakacyjnym i urlopów poświęćmy więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu 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 08.07.2018-15.07.2018r

08 lipiec - Niedziela
7.00+ Zofia Kajdańska - od siostrzenicy Magdaleny z
mężem i synem
9.00+ Zdzisław w r. śm. i Danuta Lasak;
+ Tadeusz Stefański
11.00* Za parafian
17.00* Skałka
18.00+ Janina Pędzik - od syna z rodziną
09 lipiec - poniedziałek
7.00 + Marian Wojciechowski
- od siostry Janiny z rodziną
18.00+ Adam Paliński - od Elżbiety
10 lipiec - wtorek
7.00+ Bożena Perkowska w 11 r. śm.
18.00+ Marian Wojciechowski
- od siostry Marii z rodziną z Piastowa
11 lipiec - Środa
7.00+ Jan Jagielski - od pracowników Firmy SPA-MET
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

12 lipiec - Czwartek
7.00+ Zofia Kajdańska
- od córki Sylwii z mężem i wnuczką
18.00+ Marian Wojciechowski - od żony Teresy
13 lipiec - Piątek
7.00+ Zofia Kajdańska - od Elżbiety Żyła z synem Karolem
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych

20.00 * FATIMA u Matki Bożej na Skałce
na Podzamczu
14 lipiec - Sobota
7.00+ Janina, Jerzy i Józef Kwec
17.00* Skałka
18.00+ Władysław Kowalski

15 lipiec - Niedziela
7.00+ Alicja Rozlał - od męża z córką
9.00+ Henryk i Stefan Rogoń
11.00* Za parafian.
17.00* Skałka
18.00+ Helena w 7 r. śm., Stanisława i Edward Rokita;
+ Natalia i Józef Ziaja; + Elżbieta Mudyna

