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 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego
rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w
piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. Mt 13,44-52

Sprzedał wszystko, co miał

W miarę łatwo jest się zdobyć na pewne wyrzeczenia, gdy efekt, którego oczekujemy, da się
wcześniej czy później zaobserwować i ocenić. W
życiu duchowym nie wszystko jest jednak tak
ewidentne…
Po raz kolejny mogę obserwować Polaków mieszkających z dala od kraju, szukających
lepszego życia za granicą. To, co rzuca się w
oczy, to gotowość do wyrzeczeń. Kiedy trzeba
zacząć nowe życie, w obcym kraju, najczęściej
bez znajomości języka, konieczny jest ogromny

wysiłek, który pokazuje, jak wiele gotowi jesteśmy
zrobić, by podnieść poziom swojego życia.
Dzisiejsza Ewangelia odwołuje się do bardzo podobnego przykładu. Człowiek jest gotów
sprzedać wszystko co ma, ponieważ wie, jak cenna
jest ziemia, którą chce kupić i wie, że jest to inwestycja na przyszłość. Dla Pana Jezusa jest to obraz,
który ma nam przybliżyć rzeczywistość Królestwa
Bożego. Ma pomóc zrozumieć, jak wielka jest jego
wartość. Również dziś trzeba do podobnych obrazów się odwoływać... Są przecież ludzie, sprawy
czy rzeczy, na których bardzo nam zależy. Czasem
jesteśmy gotowi wiele zrobić, żeby to, co ma dla
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nas ogromną wartość, zachować. A czy tak samo
wiele - a w gruncie rzeczy dużo więcej - jesteśmy
gotowi zrobić dla naszej wiary? Św. Tereska od
Dzieciątka Jezus powiedziała kiedyś: „Gdyby tak
uczeni, poświęcający całe życie na zdobywanie wiedzy, przyszli mnie zapytać, byliby niewątpliwie
zdumieni, widząc jak czternastoletnie dziecko pojmuje tajemnice doskonałości, tajemnice, których

cała ich wiedza nie jest w stanie odkryć”. Tereska
rozumiała, że nie jest łatwo przełożyć bogactwo codziennego życia i pracy na bogactwo wewnętrzne,
duchowe. Trzeba jednak przypominać dzisiejszą
Ewangelię. Trzeba do niej powracać, by wciąż od
nowa robić sobie rachunek sumienia z tego, czy i jak
wiele jesteśmy gotowi zrobić dla naszej wiary.
Ks. Dariusz Madejczyk

33. Czy możesz nam powiedzieć
więcej o tym, co Jezus rozumiał przez
„królestwo Boże”?
Czy to nie jest przestarzałe pojęcie dla ludzi,
którzy żyją w społeczeństwach
demokratycznych?
Za czasów Jezusa, w jarzmie ucisku, powszechne nadzieje i aspiracje ludzi były co
najmniej następujące: (1) tylko Bóg jest królem nad Izraelem, a nie cezar; (2) Bóg pragnie wyzwolić lud z ucisku (jak to świętowano każdej Paschy wspominając wyjście z
Egiptu); (3) Bóg to sprawi poprzez jakieś
przyszłe wydarzenie w historii. Znajdowało
to wyraz w takich obrazach jak „Dzień Pana” i „Bóg jest Królem”. Jezus wybrał mniej
rozpowszechniony, ale też poruszający obraz
„królestwa Bożego”. Był to symbol, który
wywoływał olbrzymie oczekiwania.
Jednakże Jezus nadał mu swe własne znaczenie. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy
przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział:
„Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo:
«Tam». Oto bowiem Królestwo Boże pośród
was jest” (Łk 17, 20-21). Wydaje się tutaj
odrzucać dwie powszechne formy oczekiwania. Jedna, pochodząca od bardziej wykształconej klasy uczonych w Piśmie, wyglądała swego rodzaju boskiej interwencji,
która zburzy obecny zły świat i stworzy całkowicie nowy. Jest to krańcowa forma apokaliptyki, być może bardziej powszechnej
obecnie niż za czasów Jezusa, która szuka
„znaków” na niebie lub w świętych pismach,
aby przepowiedzieć dokładnie kiedy, gdzie i
jak będzie miał miejsce ten koniec. Pomimo

wielu obecnie sekt apokaliptycznych, które
starają się właśnie to uczynić, Jezus nigdy
nie próbował przepowiadać w ten sposób
przyszłości. „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec” (Mk 13, 32). Druga forma oczekiwania pochodziła z warstwy bardziej ludowej i wyczekiwała bohaterskiego
wojownika z domu Dawida, który obali wrogów Izraela i ustanowi Izrael jako królestwo
Boga na ziemi. W swej krańcowej postaci, ta
nacjonalistyczna nadzieja, poprzez nienawiść wroga, zachęcała do rebelii i do obalenia go przemocą i zniszczenia. Jezus wyraźnie odrzucał takie środki przemocy mające
zaprowadzić królestwo Boże, gdy mówił na
przykład: „Nie stawiajcie oporu złemu” (Mt
5, 39) i „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44).
W tych dwóch popularnych formach oczekiwania spodziewano się jakiejś boskiej interwencji z zewnątrz, by rozwiązać obecny kryzys. Jezus, z drugiej strony, kieruje uwagę
wewnątrz tego świata, na rzeczywistość tu i
teraz, która tworzy życie ludzkie. Mówi bowiem: Nie odwracajcie się od swego ludzkiego życia, ale patrzcie w nie głębiej we
wszystkich społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych i religijnych relacjach, jakie obejmuje. Tam odkryjecie Boga
Izraela żywego, czynnego, obecnego. Symbol królestwa Bożego nie odnosi się do innego czasu, miejsca lub osób niż my sami. Odnosi się raczej do Boga, którego szukamy
pośród ludzkiego życia. To wydaje mi się
bardzo „demokratyczne”, skupione na ludziach.
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34. Jeśli Jezus wskazuje na Boga jako wienia i wspólne posiłki, ale - być mocentrum życia ludzkiego, to czy nie że - Jego ulubionym sposobem było
opowiadanie historii, które nie pozwawskazywał po prostu na siebie?
lały ludziom nie zająć stanowiska - jak
Ostatecznie - tak, pośrednio - nie. Ro- dzieciom na rynku, które nie chcą w
zumiem przez to, że Bóg objawiony w pełni uczestniczyć w zabawie, a późJezusie ostatecznie zawiera samego Je- niej narzekają, kiedy sprawy się nie
zusa. Pełna wiara w Trójcę Świętą jest układają po ich myśli (Mt 11, 16-17).
możliwa jedynie w świetle ostatecznego i rozstrzygającego objawienia danego w zmartwychwstaniu, ale to ob- MYŚLI ŚW. BRATA ALBERTA
jawienie zostało przekazane nam za
pośrednictwem życia ludzkiego, życia
Trzeba wysoko latać ponad
Jezusa z Nazaretu. Ludzkie życie Jezusa można scharakteryzować jako
błota i przepaście,
umocnione przez Ducha Świętego i sili równiny i góry,
nie skupione na Ojcu, którego nazywał
i chmury i burze,
Abba. Tak więc ostateczne objawienie
i cierpieć też.
Ojca, Syna i Ducha jest zakorzenione i
Często myślę,
oparte o ludzkie życie i doświadczenie
że życie byłoby zbyt nędzne,
Jezusa. To jest ten głębszy wymiar
gdyby nie nadzieja
wszystkiego, co mówił i czynił.
prawdziwego nareszcie życia
Jednakże, Jezus nie przyszedł, by po
prostu przekazać informacje, czy to o
na tamtym świecie,
doktrynie, czy o moralności. Nie móbo i na cóż by Pan Bóg
wił nam, w co wierzyć lub co robić, to
dał człowiekowi tyle pragnień,
znaczy nie dał nam zestawu doktryn do
gdyby ich nie miał
wierzenia lub zasad moralnych do
nigdy zaspokoić
przestrzegania. Jak wszyscy wielcy geniusze religijni, dał nam raczej sposób
*****
życia, który może być zrozumiany tylJak czego brakuje,
ko przez uczestnictwo, to jest osobiste
to prosić i polecić
doświadczenie pójścia Jego drogą. DlaPanu Jezusowi
tego tak ważne było Jego nauczanie w
przypowieściach. Przekazywał, co roi być spokojnym, że On
zumie przez królestwo Boże, na różne
wszystkiemu zaradzi
sposoby, poprzez przysłowia i powiedzenia mądrościowe, poprzez uzdro-

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek
miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00
i Msza św. dla Koła Żywego Różańca o godz. 17.00.
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. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu
peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła!
3. „Idźcie i głoście” – to hasło XXVI pielgrzymki z Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę w roku 2017.
Pierwsza grupa wyrusza z Olkusza w dniach od 9-13 sierpnia; druga z Będzina w dniach od 23-25 sierpnia
a trzecia z Jaworzna w dniach od 3-8 września. Przyjmujemy zapisy na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na
Jasną Górę 9 - 13. 08. 2017r Tak zorganizujmy swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych
rekolekcjach w drodze. Jak to mówił nasz papież rodak, Św. Jan Paweł II: „Nie lękajcie się.”
4. Za tydzień Odpust Parafialny. Suma Odpustowa o godz. 11.00 Wykorzystajmy uroczystość parafialną
do tego, aby zyskiwać łaski odpustu, czyli darowanie kar za grzechy już odpuszczone.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Porządek wakacyjny Mszy Świętych
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11. 00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Soboty i Niedziele 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 30.07.2017-06.08.2017
30 lipiec - Niedziela

7.00
9.00+ Marianna Wyrodek w 5 r. śm.
11.00+ Daniela i Czesław Trawińscy
- od syna Jerzego
17.00* Skałka
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Edyty i
Wojciecha Kwiatkowskich w 25 r. ślubu
31 lipiec - Poniedziałek
7.00+ Stanisława Turlej
- od Anny i Jarosława Ciszewskich
18.00+ Edward Beza - od żony Barbary
01 sierpień - Wtorek
7.00+ Stanisława Turlej
- od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel
18.00+ Edward Beza - od syna Adama i synowej
Małgorzaty
02 sierpień - Środa
7.00+ Stanisława Turlej
- od Zofii i Mariana Szurlej
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
03 sierpień - I Czwartek
7.00+ Kazimierz Firek - od brata Wacława

15.00* Cementownia
18.00+ Edward Beza - od wnuków Pawła i Piotra
04 sierpień - I Piątek
7.00+ Stanisława Turlej
- od chrześniaka Henryka z rodziną
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
05 sierpień - I Sobota
7.00+ Stanisława Turlej - od Ewy i Marty z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Józef Piątek; + Amelia Pilarczyk

06 sierpień - Niedziela
XVIII Niedziela Zwykła
Odpust parafialny
7.00+ Zdzisław w 24 r. śm., Antonina i Piotr
Kuźniak; + Helena i Edmund Ćmak
9.00+ Daniela i Czesław Trawińscy;
+ Stefania i Franciszek Kuśmierscy
11.00 * Za parafian
11.00+ Jan Kapuśniak;
+ Stanisław i Stanisława Gałowie
11.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Andżeliki i Łukasza Bielawskich w 5 r. ślubu
i dla Mikołaja
17.00* Skałka
18.00+ Katarzyna Pędziwiatr

