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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o
tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”. Mt 16,21–27

Nie myślisz o tym, co Boże

Wiara sprawdza się zazwyczaj w trudnych doświadczeniach. W obliczu choroby, nieszczęścia
czy wielkiej katastrofy okazuje się, czy nawet o
tym, co najtrudniejsze, potrafimy myśleć „po Bożemu”
Coraz częściej zdarza się, że słyszymy o chorobie
nowotworowej kogoś, kogo dobrze znamy z naszego otoczenia albo z telewizyjnego ekranu. Jest
bardzo znamienne, że dzięki tym trudnym doświadczeniom wielu z nas zaczyna inaczej myśleć o śmierci. Odwołując się do dzisiejszej
Ewangelii, można by powiedzieć, że nie myślimy

już tylko o tym, co ludzkie, ale coraz bardziej o
tym, co Boże…
Piotr należy do tych, którzy najdłużej byli przy
Chrystusie i zostali zaproszeni do udziału w najważniejszych wydarzeniach Jego życia. Niemniej
to właśnie na jego przykładzie kilkakrotnie widać,
że nie jest łatwo myśleć tak, jak chce Pan. To przecież Piotr, człowiek czynu, zawsze gotowy, by jako
pierwszy dać odpowiedź, najbardziej ze wszystkich
doświadcza ciężaru, a może nawet bólu, który niosą twarde słowa Mistrza. Poprzez niełatwe doświadczenia życia uczy się dzień po dniu coraz
większej odpowiedzialności za słowo, bo to prze-
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cież on jest tym wybranym do największych zadań
w Kościele. Nie kto inny, ale właśnie Piotr stanie
wobec świata, by na oczach wszystkich stać się
stróżem słowa i tym, od którego wszyscy będą
oczekiwali, by - często wbrew światu - myślał o
tym, co Boże, a nie o tym, co ludzkie.
Musimy sobie stawiać pytanie, jakie jest nasze myślenie - czy myślimy o tym, co Boże, czy też potrafimy myśleć tylko w naszych kategoriach i nie sta-

ramy się w żaden sposób ich przekraczać. Szymon
Piotr był karcony przez Pana Jezusa, gdy odrzucał
słowa o cierpieniu i nie akceptował prawdy o śmierci Pana. Być może również dzisiaj przez chorobę i
śmierć Pan Bóg chce odmienić serce każdego z nas i
świat, w którym żyjemy? Może właśnie od tego zależy nasza gotowość, by myśleć o tym, co Boże.

8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Jednak
niewiele wiemy o historycznej stronie tego
wydarzenia. Ze źródeł
apokryficznych, czyli
pozabiblijnych, dowiadujemy się tylko, że
Maryja urodziła się
posuniętym już w latach św. Annie i św. Joachimowi.
Przypuszczalnie zatem przyszła na świat jakieś 16-20 lat przed narodzeniem Jezusa.
Pomimo tych skąpych informacji wiemy, że
narodzenie się Izraelitki o imieniu Maryja było częścią zbawczego planu Boga. Urodziła się Ona bowiem w jednej z wielu pobożnych rodzin, które
oczekiwały pojawienia się Mesjasza. Otrzymała następnie bardzo popularne w owych czasach imię Maryja, a Jej przyjściu na świat nie towarzyszyły
niezwykłe znaki.
Cud tego wydarzenia polegał na tym, że
przychodzi na świat dziewczyna, dzięki której Bóg
realizuje swe zamiary wobec całej ludzkości. Bóg
lubuje się w prostocie. Można zatem powiedzieć, że
Maryja doskonale pasuje do Jego upodobań. Ponadto zgadza się Ona całkowicie na realizację Bożej
woli w swoim życiu. Dlatego też właśnie Maryja
ukazuje nam we wspaniały sposób, że każdy z nas
może być narzędziem w Bożych rękach. Bóg zaś na

Jej przykładzie objawia nam prawdę, że do realizacji
swoich planów względem człowieka potrzebuje z
jego strony pełnego zaufania i współpracy.
Nie tylko w Polsce święto Narodzenia Maryi
ma wyjątkowy charakter. W krajach południowych,
zwłaszcza we Włoszech, wytworzył się zwyczaj
czczenia Maryi Najświętszej Dziewczynki (Maria
Santissima Bambina). W wielu sanktuariach znajdują się cudowne figury Maryi ukazanej jako niemowlę, często leżące w żłobie. Najwspanialszym jest to
w Mediolanie, w katedrze będącej zresztą pod wezwaniem Narodzenia NMP. W Polsce w szczególny
sposób święto to jest obchodzone w Gietrzwałdzie –
miejscu maryjnych objawień – oraz w diecezji tarnowskiej, gdzie święto to jest świętem patronalnym
tej diecezji.
Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy i prostoty serca, nazwali święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny świętem Matki Bożej Siewnej. Połączyli oni
cud narodzin Matki Bożej z cudami, jakich codziennie doświadczamy w otaczającej nas przyrodzie.
Najlepszym tego wyobrażeniem są ziarna zbóż. One
w zwyczajny, a jednocześnie w tak cudowny sposób
ukazują dobroć Boga, który daje im siłę do dalszego
rozwoju.
Przeżywając święto narodzin Najświętszej
Maryi Panny, stawajmy się ludźmi prostych serc, bo
inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas
niezauważone.
Pamiętajmy, że w tym roku jest to dzień
300 rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej z Jasnej Góry

W MINIONYM TYGODNIU

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ks. Dariusz Madejczyk

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Pożegnaliśmy zmarłego:

Śp. Zdzisława Biedaka , 60 lat
"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Marek Gąkowski, kawaler lat 33 zam. Ogrodzieniec i
Joanna Tokaj, panna lat 30 zam. Dąbrowa Górnicza
Patryk Kowalski, kawaler lat 25 zam. Sławniów i
Adrianna Jaworek, panna lat 22 zam. Ogrodzieniec
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Rozwód to maskarada. Prawdziwego małżeństwa nie da się rozerwać.
Usłyszałem właśnie w radiu, że w Polsce
aktualnie więcej ludzi się rozwodzi, niż pobiera. Do
tej informacji był komentarz,
że tak się dzieje, bo ludzie
dziś zawierają małżeństwa w
sposób niedojrzały i nieprzemyślany.
No patrzcie państwo!
Pary damsko-męskie powszechnie myślą i myślą dziś
nad ślubem całymi latami,
„dopasowują się” seksualnie i
mentalnie, badają zgodność
zainteresowań i znaków zodiaku, testują emocjonalną
bliskość, potem ewentualnie
się zaręczają i przez kolejne
lata mówią, że są „narzeczonymi”. No i bywa, że się
tacy wreszcie pobiorą. A potem łubu-du! – i rozwód.
Bo nieprzemyślane. Bo niedojrzałe.
No to ja pytam, jak to było w chrześcijańskiej praktyce, że jakoś małżeństwa były trwałe? Ot,
choćby w Polsce. Młodzi się poznawali, zaręczali,
narzeczeństwo trwało kilka miesięcy, potem był ślub
(i z reguły dopiero wtedy współżycie seksualne) – i
małżeństwo aż do śmierci. Czasem bywało nawet
tak jak w anegdocie o Antku, któremu, zgodnie z
lokalnym zwyczajem, żonę zaocznie wyswatał
chrzestny. Antka w drodze na ślub naszły wątpliwości. – Trochę się boję, wujku, przecież żona na całe
życie – powiedział. Na to swat: – A co ty, myślisz
żyć dwieście lat?
Coś w tym jest. Problemem naszej cywilizacji jest przekonanie, że wszystko w życiu musi się
udać, bo „żyje się raz”. Najlepiej dwieście lat, a i
więcej, byle w dobrym standardzie. Stąd mentalność
ciągłych poprawek. Bo nie warto się męczyć.
Nawet Jezus spotkał się z podobnym myśleniem. Gdy powiedział uczniom, że małżeństwo jest
nierozerwalne, oni stwierdzili: „To nie warto się żenić” (Mt 19,10). Ich reakcja świadczy o tym, że nierozerwalność małżeńska nie jest żadną metaforą i
trzeba ją traktować dosłownie. Jezus mówi, że małżeństwo ma trwać do śmierci – i kropka. I mówi to
w kontekście małżeństw, jakie zawierano wówczas
w Izraelu, mało pasujących do dzisiejszych standardów. Nie zastrzega, że trwałość małżeństwa zależy
od zakochania, dopasowania i czego tam jeszcze.
Paradoks polega na tym, że jeśli społeczeństwa stosują się do „nieludzkich” wymagań Jezusa,
wszyscy na tym zyskują. W innym wypadku pogrą-

żają się w chaosie. Co przyniosła możliwość traktowania najbliższych sobie ludzi jak samochody, które
wymienia się na nowe modele?
Takie to szczęście zapanowało
na tym świecie? Tylu mamy
radosnych ludzi? Takie mamy
zgodne rodziny? Dzieci czują
się tak bezpiecznie po rozdarciu między mamę i tatę? Takie
dobre wzorce wynoszą z
„patchworkowych” związków?
Nie w tym rzecz, że ludzie zawierają nieprzemyślane małżeństwa. Przeciwnie, teraz ludzie tak długo myślą, że aż
wszystko to mają PRZEmyślane. Czyli przedobrzone.
Owszem, należy zawierać małżeństwa przemyślane – ale przez Boga. Czyli nierozerwalne.
Wtedy to będzie działać.
Franciszek Kucharczak
MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

W myślach o Bogu i o przyszłych
rzeczach znalazłem szczęście
i spokój, którego daremnie
szukałem w życiu.
*****
Dobrze nie mieć darów
szczególnych, bo się jest
obronionym od pychy.
*****
Ten jest dobry,
kto chce być dobry.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 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!
2. Dzisiaj kończymy w naszej parafii Renowację Misji Świętych. Serdecznie wszystkim dziękujemy, że tak
zorganizowali swój czas, aby uczestniczyć w duchowych przeżyciach. Serdecznie dziękujemy O. Redemptorystom: O. Wojciechowi Pawlickiemu i O. Dariuszowi Świda, za wygłoszone do nas Słowo Boże, za
świadectwo wiary, miłości i serdeczności. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
3. Dzisiaj również dzień imienin Ks. Bpa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Pamiętajmy o modlitwie. Aby
dobry Bóg darzył go obficie swoim błogosławieństwem a św. Grzegorz Wielki nieustannie wypraszał
wszelkie łaski.
4. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca. Msza św. w Cementowni o godz. 15.00
5. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Życzymy wszystkim sukcesów w
pracy dydaktycznej i wychowawczej. Niech Matka Najświętsza wyprasza wszelkie łaski, Dary Ducha Św. i
Błogosławieństwo u Swojego Syna na każdy dzień. Szczęść Boże wszystkim na cały kolejny rok nauki i
pracy!
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 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 03.09.2017-09.09.2017

03 wrzesień - Niedziela
Zakończenie Renowacja Misji Parafialnych
7.00+ Zenon i Jadwiga Wołoszyn; + Helena i Jan Ptak
9.00+ Tadeusz w 2 r. śm. i Sylwestra Trzewicarz
9.00+ Pelagia Biedak w 5 r. śm. - od synów z rodzinami
10.30+ Henryk i Stefan Rogoń; + Jan Boruc
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla dzieci, młodzieży i
nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Jadwigi i Zbigniewa
Długoszewskich w 35 r. ślubu
17.00* Skałka *1 r. ślubu Karoliny i Adriana Pasków
18.00+ Leszek Kromer w 6 r. śm.;
+ Andrzej, Marianna i Witold Maciążek
04 wrzesień - Poniedziałek
7.00+ Marianna Kowalska - od córki Iwony z rodziną
7.00+ Stanisław Gajdziński - od mamy i rodzeństwa
9.00 * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
dzieci, młodzieży i nauczycieli rozpoczynających
nowy rok szkolny na Podzamczu
18.00+ Edward Beza - od Bożeny Bilnickiej z Wrocławia
05 wrzesień - Wtorek
7.00+ Marianna Kowalska - od Arkadiusza Walnika
z rodziną i Michaliny Walnik

7.00+ Sławomir Kozłowski - od rodziny Ptaś
18.00+ Grzegorz Słomiński - od teściów
06 wrzesień - Środa
7.00+ Marianna Kowalska
- od siostry Zofii i siostrzenicy Jolanty
7.00+ Dorota w 1 r. śm. i Karol Stępień;
+ Helena i Jan Adamczyk
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
07 wrzesień - I Czwartek
7.00+ Marianna Kowalska
- od Zofii i Tadeusza Hajdas z rodziną
7.00+ Regina i Zygmunt Kudela i zm. rodziców
17.00* Cementownia
18.00 + Edward Beza - od Cecylii Kolanko z rodziną
08 wrzesień - Piątek
7.00+ Witold Biedak w 7 r. śm.
7.00+ Marianna Kowalska - od Bożeny i Andrzeja Mikulskich
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
09 wrzesień - Sobota
7.00+ Marianna Kowalska
- od sąsiadów Gierackich, Kocjanów i Królaków
7.00+ Tadeusz Maciążek - od siostry Haliny Kurek z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Irena, Józef i Włodzimierz Koćma;
+ Henryk Muszyński

