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 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o
czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego
po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i
gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Mt 14,22–33

Przynaglił uczniów
Do rozmaitych rzeczy czujemy się wewnętrznie
przynagleni. Często brakuje nam jednak tego we
wnętrznego pragnienia, które przynagla nas do
modlitwy, Mszy Świętej czy czytania Pisma
Świętego.
Niekiedy zdarza się, że ktoś planuje pójść w nie
dzielę na wieczorną Mszę Świętą i tak układa
swoje niedzielne plany, by tego obowiązku do
pełnić. Po południu zjawiają się jednak goście

albo znajomi, proponują wyjście do kina i rodzi się
problem. Trzeba wybierać między Bogiem a roz
rywką.
Ewangelia dzisiejszej niedzieli pokazuje nam Pana
Jezusa, który odsyła swoich uczniów, by znaleźli
się z dala od tłumów, a sam udaje się na miejsce,
gdzie będzie mógł spokojnie się modlić. Chrystus
szuka miejsca i czasu, by zatopić się w modlitwie.
Pragnie tych szczególnych chwil, które będzie
mógł poświęcić wyłącznie na spotkanie z Ojcem.
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To jedno słowo „przynaglił”, które tak wyraźnie
rozbrzmiewa w czytanym dziś fragmencie Ewange
lii, bardzo wiele mówi o stanie ducha Pana Jezusa.
Wobec wszystkich zadań, które przed Nim stoją i
radości z tego, że ludzie słuchają słowa Bożego,
pojawia się także jakieś święte zniecierpliwienie.
Rodzi się pragnienie, by stanąć u Źródła, zasłuchać
się w Ojca i przy Nim nabrać sił do dalszego gło
szenia Dobrej Nowiny.
W wakacyjnym czasie, a zarazem w obliczu każdej
niedzieli, która jest zaproszeniem do słuchania sło
wa Bożego i komunii ze Zbawicielem, warto zadać

PYTANIA I ODPOWIEDZI

sobie pytanie o nasze poszukiwanie tego czasu, któ
ry pozwala zaczerpnąć ze Źródła, zasłuchać się w
Ojca i przy Nim nabrać sił do dalszej drogi. Czy zda
rza się, że podobnie jak Chrystus pragniemy przyna
glić wszystkich, by zostawili nas na chwilę w spoko
ju i pozwolili nie tylko wypoczywać, ale przede
wszystkim stanąć przy Bogu i się modlić? Na co
dzień trzeba oczywiście dostrzegać Jezusa w spotka
nym człowieku, ale trzeba też w odpowiednim cza
sie zostawić wszystko i wszystkich, by sam na sam
pozostać z Bogiem.
Ks. Dariusz Madejczyk

o Jezusie

35. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej

o przypowieściach?
Czy ten sposób nauczania nie służy
tylko dezorientowaniu ludzi?
Przypowieści nie mają na celu dezorientowania, ale mają
na celu wprawianie w zakłopotanie, to znaczy skłonienie
nas do myślenia i zastanawiania nad wygodnym i upo
rządkowanym światem, o którym myśleliśmy, że go zna
my. Normalną reakcją na przypowieść byłoby: Chyba
wiem, co przez to rozumiesz, ale wiem, że mi się to nie
podoba. Przypowieści to historie, które wymagają
uczestnictwa. Nie informują nas tylko o aspektach króle
stwa Bożego i nie obrazują idei, które już mamy o Bogu
lub moralności ludzkiej. Przypowieści są rzeczywistością
królestwa Bożego. Jezus mówi o zwykłym, codziennym
doświadczeniu życiowym swoich współczesnych: o ko
biecie zaczyniającej chleb, o siewcy siejącym ziarno, o
podróżnym napadniętym przez zbójców, o młodszym
synu odjeżdżającym w obce strony, o robotnikach po
trzebujących pracy, itd. Jednakże opowiadania te są
przesadzone; znajome staje się nieznanym, zwyczajne
nadzwyczajnym. To jest rzeczywistość królestwa dla
tych, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania
(Mk 4, 9. 23). Królestwo Boże jest dokładnie tam, po
śród życia ludzkiego (Łk 17, 21), nie w jakimś innym
świecie, który by nas wyobcował z naszego konkretnie
przeżywanego doświadczenia tu i teraz.
Zilustrujmy to: przypowieść, którą nazywamy „o synu
marnotrawnym” (Łk 15, 1132) może być pełnoprawnie
użyta jako alegoria, do której klucz leży poza przypowie
ścią. I tak poprawna interpretacja tej przypowieści wyni
ka z tego, że już wiemy, iż ojcem jest Bóg, młodszym
synem jest Izrael skruszony, a starszym synem Izrael
zatwardziały. Taki jest zamiar Łukasza, o czym świad
czy motyw radości w niebie z jednego grzesznika, który
się nawraca (Łk 15, 12. 7. 10. 1719. 32). Łukasz nasta
wił nas, byśmy odczytywali przypowieść w ten sposób i
słusznie, gdyż jego perspektywa jest perspektywą chrze
ścijańskiej wiary w zmartwychwstałego Pana. Rzecz w
tym, że jest to prawidłowe odczytanie w zmienionych
okolicznościach historycznych Kościoła pierwotnego,
ale możemy mimo to pytać, co mogła ona oznaczać dla

Michael L. Cook SJ

Jezusa w jego sytuacji historycznej.
Wydaje mi się, że jeśli weźmiemy tę opowieść samą w
sobie jako opowiadanie o ograniczeniach i możliwo
ściach ludzkiego zachowania, to jest to po prostu opo
wieść o tym, jak ojcowie traktują synów, a synowie oj
ców, jak również opowieść o tym, jak bracia traktują się
nawzajem. Tak więc, jest to opowieść o prawdziwych
ludziach z ich prawdziwymi problemami. Myślę, że Je
zus mówi, iż jeśli chcielibyśmy wejść do królestwa Bo
żego, to musimy coraz głębiej wchodzić w tę najbardziej
podstawową z relacji ludzkiej, relację rodzic  dziecko.
Musimy uzdrowić to, co potrzebuje uzdrowienia i oka
zywać taką bezwarunkową i przemieniającą miłość, jaką
ten ojciec miał dla swych dwóch synów. Jeśli zobaczy
my i usłyszymy tę nową dla nas możliwość, to wtedy
odkryjemy Boga Jezusa, żywego, czynnego i obecnego
w samym środku takich relacji. Jezus w swym nauczaniu
w przypowieściach dąży do przemienienia relacji między
ludzkich we wszystkich warstwach społeczeństwa.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Kamil Zawierucha, kawaler lat 21 zam. Gulzów i
Elżbieta Pędzik, panna lat 20 zam. Ogrodzieniec
Adam Hybza, kawaler lat 33 zam. Ruda Śląska i
Jagoda Rudnicka, panna lat 30 zam. Podzamcze

Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Bartosz Sobczak i Paula Kijas
Marcin Kocjan i Aleksandra Jaros
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych
na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

2017,
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Głowa głowy państwa
To, co bierze się tylko z ludzkiej głowy, często bierze w łeb.
Gdy trwały manifestacje przeciw reformie sądow
nictwa, dziennikarze pytali wyrywkowo ich uczest
ników, dlaczego właściwie prote
stują. Okazało się, że mało który z
nich wiedział, o co chodzi z tymi
ustawami i co w nich jest takiego
złego. Ale powiedzmy sobie
uczciwie, że osoby popierające
reformy też rzadko wiedzą, o co
tam chodzi i co w reformie miało
być takiego dobrego.
Po wetach prezydenta zwolennicy
reform podzielili się na tych, któ
rzy mówią, że weta były słuszne, i
tych, którzy mają przeciwne zdanie. Ale z pewno
ścią także większość tych ludzi nie potrafi wskazać,
dlaczego tak uważa.
I to chyba rzecz zupełnie normalna, bo trudno, żeby
ogół społeczeństwa orientował się w specjalistycz
nych zawiłościach sądownictwa. Podobnie jest
zresztą z każdą inną ustawą. Po to są wybrańcy na
rodu, żeby zajmowali się tymi rzeczami w imieniu
narodu, który jako całość ogólnie zna się na wszyst
kim, a szczegółowo na niczym. To zatem, czy po
piera się prezydenta, rząd czy opozycję, nie zależy
od tego, co społeczeństwo wie o ich działaniach,
tylko od tego, komu z nich ufa.
Trwają teraz dyskusje nad tym, czy prezydent miał
rację z tymi swoimi wetami, czy nie. I będą trwały
do końca świata – o ile zdarzy się on przed końcem
tej kadencji. Bo na takie pytania nie ma jedno
znacznej odpowiedzi. Nigdy przecież nie wiadomo,
co by było gdyby.
Cała rzecz ostatecznie i tak sprowadza się więc do
tego, kto jest naszym autorytetem. Ludzie niewie
rzący w Boga lub Bogu mają tu problem, bo na ko
go, biedni, mają liczyć? Najwyżej na innego czło
wieka, którego zazwyczaj w głębi serca i tak uważa
ją za głupszego od siebie.
A na kogo mogą liczyć wierzący Bogu? Przecież w
sprawach państwa i tak zdecydują zawodni politycy.
Owszem, ale jakąś odpowiedzią na to pytanie jest,
śmiem twierdzić, przypadek prezydenta Andrzeja
Do wspólnoty Kościoła zostai
włączeni:
Iga Imielińska
Franciszek Pandel
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

Dudy. Gdy tuż po swoim wyborze zjawił się (bez
ostentacji) na Jasnej Górze, żeby powierzyć Bogu
pełnienie swojego urzędu, pomyśla
łem, że to jest człowiek godny zaufa
nia. Nie, nie dlatego, że ma takie czy
inne cechy, predestynujące go do peł
nienia urzędu (to oczywiście też), ale
dlatego, że wie, Komu w pierwszej
kolejności należy ufać. To wrażenie
pogłębiło się, gdy potem, w Łagiewni
kach, razem z episkopatem i rzeszami
Polaków prezydent przyjmował Jezusa
za Króla i Pana. No i wreszcie naj
świeższa rzecz: Andrzej Duda decyzję
o zawetowaniu dwóch ustaw poprzedził modlitwą
na Jasnej Górze (potwierdziło to biuro prasowe
klasztoru).
Oczywiście to, że prezydent się modlił, nie daje stu
procentowej gwarancji, że podjął dobrą decyzję, ale
przepraszam – co daje taką gwarancję? Czy Duch
Święty to ktoś słabszy od osławionego geniuszu Ja
rosława Kaczyńskiego? Mamy coś lepszego od te
go, że głowa państwa liczy na więcej niż tylko na
swoją głowę?
To nie chodzi o brak krytycyzmu wobec prezydenta,
ale o zaufanie Temu, któremu on ufa.
Franciszek Kucharczak
MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

Krzyż jest tajemnicą, wymaga
wiary.
Krzyż jest światłem, które oświeca
umysł,
szczęśliwy, kto mu odda serce i
dostanie łaskę miłowania
*****
Gdy Pan Jezus daje krzyżyk,
trzeba przyjąć i podziękować za to,
bo to wszystko jest z miłości Pana
Jezusa dla duszy.

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w na
szym Kościele. Bóg zapłać za złożone ofiary!
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. W najbliższą niedzielę 20 08.2017r w Siewierzu, dziękczynienie za plony  Dożynki Diecezjalne
4. We wtorek 15.08.2017r Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Msze św. w naszym Kościele o godz.: 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00
W Cementowni o godz. 8.00
W Sanktuarium Matki Bożej na Skałce o godz. 17.00
W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
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 13.08.2017-20.08.2017
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
14 sierpień - Poniedziałek
7.00+ Kazimierz Firek  od żony i córki Marzeny
18.00+ Jan, Franciszka i Bartłomiej Czerwińscy
15 sierpień - Wtorek
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00+ Marianna w 17 r. śm. i Stanisław Rybińscy i
zm. z rodziny Zdzieszyńskich
9.00+ Rozalia, Władysław i Lucjan Grzebieluch;
+ Antonina i Edward Piątek
11.00 * Za parafian
17.00* Skałka
18.00+ Alfred Czerniszew w 2 r. śm.  od żony i córek
16 sierpień - Środa
7.00+ Wiesława i Henryk Janoska  od córki Doroty
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
17 sierpień - Czwartek
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla

Księdza Proboszcza z racji imienin
18.00 + Edward Beza  od Zbigniewa z rodziną
18 sierpień - Piątek
7.00+ Kazimierz Firek
 od Alicji Firek i Doroty Majcherczyk z rodziną
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19 sierpień - Sobota
7.00+ Mieczysław Sadowski  od żony Zofii
17.00* Skałka
18.00+ Henryk Muszyński;
+ Irena, Józef i Włodzimierz Koćma

20 sierpień - Niedziela XX Niedziela Zwykła
7.00+ Czesław Długoszewski
9.00+ Antoni Stanek
11.00+ Bogusław i Grzegorz Kołodziej
17.00* Skałka
18.00+ Henryka Palińska w 30 r. śm.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Wacława Piątka, 87 lat
Śp. Zdzisława Żaka, 87 lat
Śp. Halyna Pidhorodetska, lat 79
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

