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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie,
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo
nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Mt 17,1-9
To jest Syn mój umiłowany
Zdarzenie na Górze Tabor nie jest czarodziejską
sztuczką ani magicznym trickiem. Jezus objawia
swoją prawdziwą, boską naturę. Sam Bóg Ojciec
potwierdza ten fakt słowami: „To jest Syn Mój
umiłowany”. Pytanie – po co? O co chodziło Jezusowi w tym – bądź co bądź spektakularnym –
wydarzeniu? Wielu podkreśla fakt, że w ten sposób Jezus chciał przygotować Apostołów na wielkie dni Triduum Paschalnego. Wybrał trzech spośród nich (Piotra, Jakuba i Jana). Tych trzech,
którzy w pierwotnym Kościele uznawani byli za
filary. I mimo, że kiedy schodzili już z Góry Tabor wyraźnie zabronił im o tym mówić, aż do

swojego zmartwychwstania, to wiedział, że tych
trzech musi być umocnionych takim objawieniem,
aby oni z kolei mogli „umacniać braci w wierze„.
Czy jest w tym niezwykłym wydarzeniu, w tym
objawieniu jakiś inny sens, jakieś inne znaczenie?
Co więcej słowa usłyszane przez Apostołów są na
pewno powtórzeniem tego co zostało objawione w
czasie Chrztu Chrystusa w Jordanie.
Objawienie Chrystusa, objawienie Jego Bóstwa w
czasie Chrztu w Jordanie i podobne objawienie w
czasie Przemienienia na Górze Tabor, jest na pewno zapowiedzią i zwiastunem ostatecznego objawienia bóstwa Chrystusa w Zmartwychwstaniu.
Dlatego Mojżesz i Eliasz w czasie przemienienia
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Tabor

na Górze Tabor rozmawiają z Chrystusem o Jego
męce, śmierci i zmartwychwstaniu i dlatego Chrystus nakazuje swoim uczniom milczenie aż do
zmartwychwstania. Można też w wydarzeniu na
Górze Tabor znaleźć wiele paraleli do objawienia
się Boga na górze Synaj. „Prawo i Prorocy” dają
świadectwo o Jezusie, a sam Ojciec poświadcza to,
co powiedział w czasie Chrztu w Jordanie: „To jest
Syn mój miłowany, jego słuchajcie„. To w sposób
niewątpliwy miało umocnić uczniów i Apostołów, i
przygotować ich na najważniejsze i najtrudniejsze
dni Triduum Paschalnego Ale jest to także zapowiedź rzeczywistości przyszłej, w której wszystko
zostanie przemienione i zajaśnieje pełnym bla-

skiem. Kiedy to każdy z nas usłyszy od Ojca słowa
„Tyś jest syn mój umiłowany„.
Uroczystość Przemienienia Pańskiego jest więc również niejako zapowiedzią życia przyszłego i wiecznej chwały wszystkich zbawionych. Jest antycypacją
tego, co dokona się przy „końcu czasów„. kiedy
wszystko zostanie przemienione, aby powrócić do
swojej pierwotnej doskonałości, sprzed grzechu pierworodnego.
Wejdźmy z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor, aby łatwiej nam też było wejść z Chrystusem na
Kalwarię, ale także abyśmy mogli za Nim i Jego
uczniami podążyć na górę Wniebowstąpienia.
Autor: komory

Święto Przemienienia -znane w Kościołach Wschodnich
już w VI wieku- zostało wprowadzone w Kościele Zachodnim przez Papieża Kaliksta III w 1456 roku, jako
votum wdzięczności za zwycięstwo pod Belgradem odniesione właśnie 6 sierpnia.
Święto Przemienienia Pańskiego, które dzisiaj
obchodzimy jest wspomnieniem wydarzenia, które opisują wszyscy trzej ewangeliści synoptyczni: Mateusz
(17:1-9), Marek (9:2-9) i Łukasz (9:28-36). Wszyscy
trzej opisują to wydarzenie w zadziwiająco podobny,
niemalże identyczny sposób, we wszystkich trzech opisach pojawiają się te same elementy i ten sam schemat:
Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana, prowadzi ich na wysoką górę, osobno i tam się w ich obecności
przemienia. Wszystkie trzy opisy mają kłopot z wyjaśnieniem na czym ta przemiana polegała i dlatego używają podobnych środków wyrazu dla opisania zdarzenia:
twarz Jezusa jaśnieje jak słońce, odzienie jest lśniąco
białe. We wszystkich trzech opisach pojawiają się Mojżesz i Eliasz rozmawiający z Chrystusem. Jeden z nich,
Mojżesz reprezentuje Prawo (Torę), drugi, Eliasz reprezentuje Proroków i w ten sposób potwierdzają oni, że
Jezus jest Mesjaszem zapowiadanym przez Stary Testament. Ostatecznym uwiarygodnieniem mesjańskiego
posłannictwa Chrystusa jest teofania – objawianie się
Ojca w świetlanym obłoku, z którego odzywa się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Zdanie to
jest powtórzeniem teofanii, która miała miejsce w czasie
Chrztu Chrystusa w Jordanie (Mt 3:16-17). We wszystkich trzech opisach Apostołowie są zalęknięci, przestraszeni i skonfundowani. Dopiero sam Jezus przywołuje
ich do rzeczywistości i zabrania im mówić o zdarzeniu
aż do zmartwychwstania.
Zastanawiające jest to, że żaden z ewangelistów
nie był bezpośrednim świadkiem tego wydarzenia. Ani
Mateusz, ani Marek, ani tym bardziej Łukasz nie byli na
Górze Przemienienia. Marek i Łukasz nie należeli nawet
do grona Dwunastu. A jednocześnie wszyscy trzej opisują ten fakt z taką samą dokładnością i wyrazistością. Musiało to wydarzenie mieć niezwykłą wagę dla pierwotnego Kościoła, skoro opisane jest aż w trzech Ewangeliach
z uderzającą zgodnością. Prawdopodobnie rzeczywiście

dopiero po Zmartwychwstaniu Piotr, Jakub i Jan podzielili się z innymi przeżyciami z Góry Przemienienia.
Odwołuje się do tego wydarzenia także św. Jan
w Prologu swojej Ewangelii kiedy mówi: „A Słowo stało
się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.” (J 1;14) Św. Jan był bowiem jednym z trzech uczniów -jak to potwierdzają wszyscy trzej
ewangeliści opisujący to wydarzenie- i rzeczywiście
mógł napisać „oglądaliśmy Jego chwałę”.
Pragnąc uwierzytelnić swoje nauczanie, do faktu
Przemienienia odwołuje się św. Piotr w swoim 2 liście
kiedy pisze: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/
jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go
doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten
głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze
świętej.” (2 Pt 1:16-18). Piotr był obecny na górze Przemienienia i z całą pewnością może powiedzieć
„słyszeliśmy głos z nieba”.
Chociaż Ewangelie nie wymieniają góry z nazwy, jednak tradycja chrześcijańska związała górę leżącą
w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu Doliny Jezreel z
Przemienieniem Pańskim. Według tradycji Przemienienie Pana Jezusa czyli Teofania miała miejsce na górze
Tabor. Jej wysokość wynosi 588 metrów n.p.m. Położona 17 km na zachód o Jeziora Galilejskiego i tylko około
10 km od Nazaretu, znana była na pewno Jezusowi już w
okresie dzieciństwa. Wspominana w Biblii, w księgach;
Sędziów, 1 Samuela, 1 Kronik, w Psalmie 89 i u proroka
Jeremiasza, była doskonałym punktem warownym, ale
także stanowiła miejsce kultu bałwochwalczego ganionego przez proroka Ozeasza. Wędrując przez Galileę, w
drodze powrotnej z Cezarei Filipowej, w sześć dni po
pytaniu za kogo ludzie uważają Jezusa, On sam objawia
prawdę o sobie w właśnie na Górze Tabor. Etymologia
tej nazwy wskazuje na „wybór” lub „czystość”. Objawiając się właśnie tutaj Jezus na pewno i ten fakt brał pod
uwagę.
Auror:komory
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Modlitwa nie działa tam, gdzie się ludzie nie modlą.
Zasłyszałem gdzieś taki dialog: – Głupi jesteś! Będę
się za ciebie modlił!
– Ty jesteś głupi! To ja będę się za
ciebie modlił!
O modlitwie mówi się często, ale rzadko chodzi o modlitwę. Gdy rozmówca
zapewnia mnie o swojej modlitwie
według powyższego wzoru, oznacza
to, że nie będzie się modlił, ale za to
najchętniej dałby mi w zęby. Gdy ktoś
mówi: „Tobie to już tylko modlitwa
może pomóc”, oznacza to, że jego zdaniem nic już
nie może mi pomóc.
Prawdziwa modlitwa wszystko zmienia, a w pierwszej kolejności tego, kto się modli. Nie może być
inaczej, bo to przecież bezpośredni kontakt z Bogiem. Choćby ktoś był na dnie – a nawet zwłaszcza
wtedy – modlitwa (a dokładniej jej Adresat) wyrwie
go z każdej przepaści. Znam człowieka, który w
swojej melinie zawył w środku nocy: „Boże, jeśli
jesteś, jeśli masz coś dla mnie, to mnie ratuj!”. I wypadki potoczyły się błyskawicznie. Następnego dnia
przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela – i
został całkowicie uzdrowiony z alkoholizmu, a nawet z nałogu tytoniowego.
Nie mniejsze cuda dzieją się na skalę państw lub
całego świata, gdy ludzie modlą się o coś masowo.
To dlatego nasz Przeciwnik robi wszystko, żebyśmy
się nie modlili. Dlatego robi z modlitwy karykaturę,
podsuwając wyobraźni obraz bezzębnej staruszki,
mielącej zdrowaśki z zaciętym wyrazem twarzy.
Modlitwa odwraca bieg wydarzeń. Wielcy tego
świata mają dywizje, ale modlitwa wpływa na to,
czy i jak zostaną one wykorzystane.
Dlatego, w obliczu napięć w parlamencie i wokół
niego, w minioną środę rozpoczęliśmy w serwisie
gosc.pl akcję „Adoptuj posła. Spuszczamy powietrze z polityków”. Chodziło o „adopcję” konkretnego posła, przydzielonego losowo osobie deklarującej, że będzie się za niego codziennie modliła. Inicjatywa spotkała się z nadzwyczajną popularnością.
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Dawid Jackiewicz i Carina Stegemann
Michał Bujak i Monika Bugaj

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

Do wieczora każdy z 460 posłów naszego Sejmu
był już otoczony modlitwą wielu ludzi. Każdy – niezależnie od opcji politycznej, poglądów, postawy i deklarowanych
przekonań. „Nie lubię faceta, ale
biorę się do roboty” – pisał ktoś w
komentarzach. Wielu z modlących
się (również ja) otrzymało w przydziale osoby, z którymi nie było im
po drodze. I mieliśmy w ten sposób
najbardziej praktyczny sprawdzian
miłości nieprzyjaciół. Gdy się modlę za przeciwnika, myślę o nim jakoś cieplej, a co ważniejsze – on
sam otrzymuje łaski potrzebne, żeby działać właściwie.
Polski poradnik żołnierski z 1669 r. zawiera instrukcję, „iako z różne nacye gadać”. Jest tam m.in. taka
rada: „Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie
masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę
zaczynay, dawszy wprzódy w pysk”.
A należy inaczej: wszelką gadkę zaczynaj, pomodliwszy się wprzódy. I wszystko będzie lepsze.
Franciszek Kucharczak
MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

Zniechęcić się, to znaczy
Panu Jezusowi nie ufać
i zrobić Mu przykrość.

*****
Bez miłości grosz jest szorstki,
strawa podana nie smaczna,
opieka najlepsza niemiła.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:

Wojciech Końka, kawaler lat 33 zam. Kroczyce i
Agnieszka Otręba, panna lat 28 zam. Podzamcze
Robert Wojdas, kawaler lat 28 zam. Ogrodzieniec i
Dagmara Mrówka, panna lat 28 zam. Zawiercie
Kamil Zawierucha, kawaler lat 21 zam. Gulzów i
Elżbieta Pędzik, panna lat 20 zam. Ogrodzieniec

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj Odpust Parafialny. Możemy zyskiwać łaski odpustu, czyli darowanie kar za grzechy już odpuszczone, po spełnieniu zaleconych przez Kościół warunków.
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. 13 08 2017 kolejne nabożeństwo Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce. Serdecznie wszystkich zapraszamy do
uczestnictwa. 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 peregry-

nacji 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.
Ostatnia okazja aby się zapisać na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę 9 - 13. 08. 2017r Spotkanie przed pielgrzymkowe jutro, 7 sierpnia po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 z możliwością zapisu,
jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował. Serdecznie zapraszamy, również tych którzy pragną pozostać duchowymi pielgrzymami. Jak to mówił nasz papież rodak, Św. Jan Paweł II: „Nie lękajcie się.”
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 06.08.2017-13.08.2017

06 sierpień - Niedziela
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
07 sierpień - Poniedziałek
7.00+ Stanisława Turlej - od siostry Heleny
18.00+ Edward Beza - od brata Władysława
08 sierpień - Wtorek
7.00+ Stanisława Turlej - od Eweliny Domyła i Zofii Haliw
18.00+ Edward Beza - od chrześniaka Zdzisława z rodziną
09 sierpień - Środa
7.00+ Stanisława Turlej - od Celiny i Adama Szurlej z rodziną
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
10 sierpień - Czwartek
7.00+ Stanisława Turlej - od Witolda Lubacha z rodziną

Do wspólnoty Kościoła został
włączeny:
Franciszek Foryt
Panie Boże, Błogosław temu nowo
ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom
chrzestnym i miej go w swojej opiece.

18.00+ Helena Matraszek w 4 r. śm. - od chrześnicy z rodziną
11 sierpień - Piątek
7.00+ Kazimierz Firek - od bratanicy Magdaleny z rodziną
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
12 sierpień - Sobota
7.00+ Kazimierz Firek - od chrześnicy Joanny z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Weronika, Stefan, Antonina i Stanisław Grzanka;
+ Jan i Józefa Jaśko
13 sierpień - Niedziela XIX Niedziela Zwykła
7.00+ Piotr i Dariusz Rus
9.00+ Maria i Stanisław Molenda;
+ Janina Bogucka i ich zm rodzice
11.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Mai Kłysińskiej w 1 r. ur
17.00* Skałka
18.00+ Sabina Brodzińska w 22 r. śm.
20.00 * Nabożeństwo Fatimskie w Sanktuarium
Matki Bożej na Skałce na Podzamczu

W MINIONYM CZASIE

Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Stanisława Mieszczanka, 86 lat
Śp. Tadeusza Biedaka, 89 lat
Śp. Piotra Wacowskiego, 91 lat
Śp. Konrada Zawalskiego 26 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

