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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł
do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i
zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza.
I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.Mk6,30-34
Czy tak patrzę na tłumy?
„Marek, niczym dziennikarz, robi tu dwa ujęcia:
Jezus ze swoimi uczniami i Jezus wśród tłumu.
Jezus, mistrz życia duchowego, słucha swoich
wybranych, którzy powracają z pierwszej misji.
Ten jeden raz Marek nazywa ich „apostołami”, z
pewnością aby zaznaczyć ich nową więź z Jezusem. A oni opowiadają, opowiadają. Jezus słucha
ich z przyjazną uwagą: stali się Jego współpracownikami, tymi, którzy wkrótce przyprowadzą
do Niego tłumy. W ten sposób przechodzimy do
drugiego, najważniejszego ujęcia: Jezus zostaje
na nowo otoczony przez tłumy i patrzy na nie.
Jego spojrzenie każe mi się zastanowić nad sobą:
czy patrzę na tłumy tak jak On?
Marek pisze: „Zlitował się nad nimi”. W Ewangelii wyrażenie to określa zawsze prawdziwy poryw czułości. I Marek od razu podaje powód: Jezus patrzy na nich jak na „owce nie mające pasterza”. Dziś o wielu tłumach, których cząstkę

zresztą stanowimy, moglibyśmy powiedzieć: ludzie
zagubieni, którzy nie wiedzą już, po co się trudzą i
po co żyją.
Oto dlaczego, pomimo wielkiego zmęczenia, pomimo potrzeby odpoczynku pośród małej grupki
uczniów, Jezus daje siebie tym tłumom i zaczyna
nauczać. Potem będzie jeszcze cud rozmnożenia
chleba, ale nie dla tego materialnego chleba Jezus
przyszedł. Tak, da im pokarm, a potem sam stanie
się chlebem życia w Eucharystii. Ale żeby zrozumieli kim jest i co im przynosi, musi najpierw do
nich mówić.
Mówić — czy to jest okazywanie zlitowania nad
tłumem? Z pewnością, kiedy chce się objawić ludziom głębię ich oczekiwań i wartość tego, co im
się proponuje. Tylko Jezus może to zrobić — i my,
kiedy jesteśmy echem Jego słów, gdyż w przeciwnym razie pozostajemy tylko bezsilnymi moralizatorami.
Być Jezusem dla tłumu, to patrzeć na niego tak jak
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On, z sercem pełnym czułości, i mówić mu o sensie
życia. Mając szacunek dla życia! To, że w naszej
postępowej cywilizacji może istnieć tak wielu ludzi,
którzy umierają z głodu albo niszczeni są przez
wojny, dowodzi, że ci, którzy rządzą teraz światem,
nie patrzą na tłumy, oni liczą i przeliczają swoje
rakiety.
— A więc nic nie możemy poradzić! Rozmyślanie
na temat „Jezus i tłum” nie zmieni świata, lepiej,
jeśli skupię się na paru osobach z mojego otoczenia,
którym mógłbym pomóc, a może też pouczyć.
— Oczywiście, trzeba tak robić: patrzenie zbyt daleko jest niekiedy ucieczką. Ale gdy zamykamy się
jedynie w trosce o bliskich, pozwalamy, aby świat
błąkał się bez pasterzy. Kto może głosić Ewangelię
na dachach, jeśli nie chrześcijanie? Kto dowie się,
że Jezus jest tu, pośród nas, aby zbawić świat, jeśli

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

chrześcijanie będą milczeć? „Gdzie są chrześcijanie
— pytała mnie pewna szesnastoletnia dziewczyna —
czy oni nie wiedzą, że wszyscy na nich czekają?”.
Szczęście tłumów rozstrzyga się podczas wyborów,
na zgromadzeniach, w dyskusjach na temat praw i
budżetów, w walkach o prawa bezbronnych, w mediach, które kształtują poglądy. Kto trzyma się z dala
od tego wszystkiego, żeby szukać schronienia u
Chrystusa, ma o Nim błędne wyobrażenie. Prawdziwy Chrystus, patrząc na tłum, przepełniony był czułością — czułością, która przyjmuje na siebie ryzyko. Wiele mówił do tłumu i za niego oddał życie.
Być Jego uczniem, to próbować mówić do tłumów
wszelkimi sposobami — a jest ich wiele; to włączyć
się do walki z niewiedzą, głodem, niesprawiedliwością. Tylko miłość, która się angażuje, głosi Chrystusa.
Ks. ANDRÉ SÈVE

o Jezusie

60. Czy Pismo święte nie mówi,
że Bóg chciał, by Jezus umarł na krzyżu?

W Piśmie świętym jest wiele ustępów, które zdają
się na to wskazywać: stwierdzenia, że Bóg „posyła”,
lub „daje” swego jedynego Syna; podkreślanie Bożej konieczności, to jest że Syn Człowieczy musi
cierpieć i umrzeć, w zapowiedziach męki (zob. pytanie 54); modlitwa Jezusa w ogrójcu, żeby stała się
wola Ojca. Z pewnością myśl, że Bóg posłał Jezusa,
aby umarł na krzyżu i tak zbawił nas od grzechów,
była powszechnie przyjmowana. Jednakże w ramach ciągłej interpretacji można powiedzieć dwie
rzeczy.
Po pierwsze, autorzy Nowego Testamentu piszą z
perspektywy czasu. Oni już wiedzą, że Jezus umarł
na krzyżu i starają się zinterpretować ten fakt jako
wypełnienie pisma Starego Testamentu, a zatem jako część całościowego planu Bożego. „Czyż Mesjasz nic miał tego cierpieć, aby wejść do swej
chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 26-27; por.
ww. 44-49). Łukasz nigdy dokładnie nie wskazuje,
o których Pismach jest mowa w tym rozdziale, ale
sednem sprawy jest to, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa wypełnia znaczenie Pism jako całości.
Kościół pierwotny rzeczywiście używał określonych tekstów Starego Testamentu do obrony twierdzenia, że Jezus był nie tylko Mesjaszem, ale był
nim właśnie jako ukrzyżowany. Była to w rzeczywistości najostrzejsza kwestia apologetyczna. Jak ktoś,
kto, będąc powieszony na drzewie, był przeklęty
przez Boga, mógł być teraz błogosławieństwem Bożym (Ga 3, 13-14)? Dwa wcześnie używane teksty
to Psalm 118, 22 o ludzkim odrzuceniu i Bożej obr-

Michael L. Cook SJ

onie, oraz Izajasz 53, pieśń cieipiącego sługi. Pojęcie
Bożego planu zostało ostatecznie wypracowane w
rozległych i kosmicznych kategoriach. Bóg „nam
oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi” (Ef 1, 9-10).
Druga sprawa jest wynikiem pierwszej. Autorzy biblijni zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu
nie czynią wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tym,
co jest wolą Boga, a tym, co Bóg dopuszcza.
Wszystko jest ostatecznie przypisywane Bogu jako
jedynej przyczynie, Stwórcy wszystkiego, co jest.
Obraz „Boga, który prowadzi dialog” jest interpretacją dużo późniejszą, która uznaje, że przyczynowość
Boża jest pośredniczona przez przyczynowość ludzką, to znaczy że Bóg dokonuje woli Bożej poprzez
nas. Pociąga to za sobą ryzyko nawet dla Boga, ponieważ kładzie wielki nacisk na ludzką wolę jako
warunkującą powodzenie lub porażkę Bożego zamiaru. Stąd, jak już wcześniej wspominaliśmy, Jezus
w swej misji historycznej doznał porażki, a ta porażka została odwrócona przez Bożą odpowiedź zmartwychwstania.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Mariana Słowika, 80 lat
Śp. Jerzego Biedaka 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,
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Nie ma obojętnych wyborów. Jeśli nie prowadzą do nieba, to do piekła.
Jednopłciowe „małżeństwa” zostaną wprowadzone
w Polsce w 2025 roku. Tak szacują feministki ze
stowarzyszenia o pięknej nazwie „Miłość nie wyklucza”. Jedna z nich mówi o tym w „Wysokich Obcasach”. Dlaczego ta upragniona
chwila ma nadejść za siedem
lat? Bo „mało optymistycznie
zakładamy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić
jeszcze jedną kadencję, a równości małżeńskiej nie da się
wprowadzić bez politycznej
woli partii rządzącej”. Dlatego, jak stwierdza feministka,
„przed nami ciągle praca ze społeczeństwem”, żeby
się dowiedziało, „dlaczego brak równości jest dla
dwóch milionów gejów, lesbijek, osób bi- i transpłciowych niesprawiedliwością i ograniczeniem ich
praw”.
Kilka zdań, a ileż treści. Warto ją przeanalizować,
bo jest tam sporo istotnych komunikatów. Pierwszy
jest taki, że naprawdę nie jest obojętne, kogo dopuszczamy do rządzenia. Ileż to razy słychać gadanie, że obecna czy poprzednia władza to wszystko
jedno, bo to dżuma, a tamto cholera. Tymczasem
sami zawzięci wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej
przyznają: „Zostaliśmy zatrzymani”. Bo tak rzeczywiście jest – pochód propagandy gejowskolesbijskiej i całego genderowego szaleństwa został
zatrzymany. I jeśli, nie daj Boże, kiedyś ruszy poDo wspólnoty Kościoła został
włączony:
Julia Kula
Natalia Mendera

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Piotr Wiorek i Małgorzata Bargieł
Grzegorz Woroniecki i Aleksandra Krajewska
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

nownie, to będzie w zupełnie innym punkcie, niż
byłby, gdyby rządziła formacja o odmiennej „woli
politycznej”. Jak ta wola mogłaby wówczas wyglądać, uświadamiają nam w skali lokalnej rządy włodarzy miast w rodzaju Gdańska,
gdzie zdominowane przez PO
władze miasta, z prezydentem
Pawłem Adamowiczem na czele,
przepchnęły genderowy Model
na rzecz Równego Traktowania
– projekt w najwyższym stopniu
niemoralny, za który teraz
gdańszczanie będą płacili grubą
kasę. Nie byłoby tego, gdyby w
Gdańsku rządzili ludzie o przekonaniach bliższych
prawu naturalnemu.
Znamienne jest stwierdzenie feministek, że muszą
„pracować ze społeczeństwem”. W istocie chodzi o
urabianie społeczeństwa, które wciąż myśli nie tak,
jak trzeba, czyli nie tak, jak każą… No właśnie –
kto? Gdzie są te autorytety, skąd biorą te swoje modele i jakim prawem ośmielają się je wdrażać w
społeczeństwie, które wcale o to nie prosi? U podłoża tego wszystkiego jest kłamstwo, mające uzasadnić potrzebę zmian. Choćby takie jak w powyższym
stwierdzeniu o żyjących w Polsce „dwóch milionach gejów, lesbijek, osób bi- i transpłciowych”.
Tego rodzaju wyliczenia są całkowicie zmyślone,
nie wynikają z żadnych rzetelnych badań. Chodzi w
nich o to, żeby to, co zmyślone, zostało uznane za
oczywistość, a w konsekwencji stało się rzeczywistością.
Nie musimy tego stryczka na własną szyję kupować
i raczej nie będziemy – o ile nie wybierzemy takich,
którzy zrobią to w naszym imieniu.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Świadectwa
Święty Józefie! Oboje z mężem chcemy Ci
gorąco podziękować za to, że nas wysłuchałeś. Będziemy mieli dziecko, na które czekaliśmy tyle lat. Prosimy Cię jeszcze o to, aby
urodziło się całe i zdrowe, abyśmy za Twoim
przykładem podołali obowiązkom jakie muszą spełnić rodzice. Dziękujemy Ci Święty
Józefie.
Wdzięczne Tobie małżeństwo.

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. Zakończyliśmy peregrynację Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Jeśli
ktoś, z różnych przyczyn, nie mógł przyjąć Matki Bożej w swoim domu, może to uczynić od zaraz i zgłosić
się po figurę Matki Bożej do zakrystii. Rodziny, które gościły 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.
2. "Wiara i patriotyzm." - to hasło XXVII Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 9 - 13. 08.
2018r, tak zorganizujmy swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze, na które tak serdecznie w swoim słowie zaprosił nas Ks. Bp Ordynariusz. Można się zapisywać w zakrystii.
3. Z racji liturgicznego wspomnienia, w tym tygodniu Św. Krzysztofa, patrona kierowców. W przyszłą
niedzielę 29.07.2018r po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Prosimy z parkingów przy
cmentarzu ulicą Cmentarną, kierować się do głównej ul. Kościuszki, ks. stojąc na skrzyżowaniu, będzie
kropił pojazdy. Zachowajmy w tym momencie, szczególną ostrożność. Pamiętajmy że, obrzęd błogosławieństwa i poświęcenia pojazdów, to oddanie się opiece Św. Krzysztofa, na czas bezpiecznego poruszania
się po drogach. Ofiary, które złożymy przy tej okazji, będą przeznaczone na zakup pojazdów dla misjonarzy. Serdeczne Bóg zapłać!
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 22.07.2018-29.07.2018r

22 lipiec - Niedziela
7.00+ Irena Bodziony w 19 r. śm.
9.00+ Stanisław Cop w 2 r. śm. - od żony z rodziną
11.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Rpzalii
Kwiecińskiej w 50 r. ur. - od męża i dzieci
* O zdr. i Bł. Boże dla Hanny Plutka w 1 r. ur.
17.00* Skałka
18.00+ Bolesław Tomiczek - od córki Grażyny
23 lipiec - poniedziałek
7.00+ Zofia Kajdańska - od Mariana, Bogusława,
Elżbiety, Henryka i Jarosława Gruców z rodzinami
18.00+ Marian wojciechowski
- od siostry Haliny z rodziną
24 lipiec - wtorek
7.00+ Zofia Kajdańska - od Mieczysława i Marka
Maślanków z Zawiercia
18.00+ Jan Jagielski - od syna Jerzego
25 lipiec - Środa
7.00+ Halinę Grajdek - od córki z mężem
18.00* Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy

26 lipiec - Czwartek
7.00+ Zofia Kajdańska - od rodziny Palińskich
18.00+ Marian Wojciechowski
- od Marii Filochy i Janiny Dazkiewicz z rodzinami
27 lipiec - Piątek
7.00+ Jan Jagielski - od koleżanek córki Lidii z Pilicy
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
28 lipiec - Sobota
7.00+ Waleria Sparzyńska - od córki i zięcia
16.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Barbary
Bodziony w 60 r. ur.
17.00 * Skałka
18.00+ Mara i Piwowarczyk w 11 r. śm.
29 lipiec - Niedziela
7.00+ Zdzisław Kuźniak w 25 r. śm.;
+ Helena i Edmund Ćmak
9.00+ Antonina, Władysław, Stanisław i Aleksander
Wnuk; + Bronisława i Antoni Stanek
11.00* Marianna Wyrodek w 6 r. śm.
17.00* Skałka
18.00+ Maria i Michał Grzegorzek

