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*13 wrzesień 2018r Św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora
Kościoła również nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej
na Podzamczu o godz. 20.00
*14 wrzesień 2018r Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
*15 wrzesień 2018r Najświętszej Maryi Panny - bolesnej
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości
Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala
od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł
do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały
i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i
niemym mowę».Mk7,31-37
Oczy, które dostrzegają cuda
Wydaje mi się, że w kontekście dzisiejszej Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego należałoby
zwrócić uwagę na to, czego uczą nas cuda. Kiedyś były one bardzo lubiane, dziś stroni się od
nich, ceniąc raczej stronice, które bardziej odpowiadają naszemu krytycznemu umysłowi, i które
wydają się bogatszym pokarmem dla medytacji.
Świadczy to o głębokim niezrozumieniu nie tylko
cudów, ale sensu samej Ewangelii.
Wszystkie czyny i słowa, które składają
się na Ewangelię, mają wartość pouczającą,
wszystkie powinny obudzić w nas pytanie Marka
— pytanie nad pytaniami: „Kim jesteś? Co nam
przynosisz?”.
Jezus sam dał odpowiedź, kiedy Jan
Chrzciciel wyraził swoją niepewność: „Czy Ty
jesteś Tym, którego oczekiwaliśmy?”. W odpo-

wiedzi Jezus wylicza cuda, mówiąc słowami Izajasza, który rozpoczyna od nowiny pocieszającej,
lecz nieokreślonej: „Bóg sam przychodzi, by zbawić was”. Izajasz spiesznie konkretyzuje:
„Niewidomi przejrzą, głusi usłyszą, chromy będzie
skakał, niemy krzyknie, wytryśnie woda dla tych,
którzy umierają z pragnienia”.
Jest to wyliczenie zarazem bardzo konkretne i symboliczne. W przykładach tych Izajasz pragnie opisać wszelką ludzką nędzę oraz pełną mocy
dobroć Boga. W ten sposób daje nam klucz do właściwego odczytania cudów Jezusa. Chrystus naprawdę dokonuje uzdrowień i innych cudów, lecz
mają one być znakami, że oto Bóg sam, poprzez
Jezusa, przychodzi nas zbawić: wszelkie nędze fizyczne i duchowe ustąpią. Każdy cud głosi: Bóg
was zbawia, potrafi to uczynić i dokonuje tego
przez swojego Syna Jezusa. A zatem ten widowi-
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skowy czyn nie jest jakimś nadzwyczajnym zjawiskiem, nad którym można dyskutować czy jest możliwe, czy nie. Kto może narzucać Stwórcy granice
tego, co możliwe? Jest to pełen mocy rzeczywisty
akt, ale przede wszystkim jest to pełen mocy znak,
który należy rozważać jako znak.
Nikt nie potrafił odczytać cudów Jezusa,
kiedy ich dokonywał. Dowodem jest fakt, że te same tłumy, które Go podziwiały, poprowadzą Go na
krzyż, a Jego uczniowie aż do końca pozostaną bez
zrozumienia. Uzdrowienie głuchoniemego jest właśnie jednym z takich tekstów mówiących o ich niezrozumieniu; Jezus ostro ich upomina: „Jeszcze nie
pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie
umysł? Macie oczy, a nie widzicie?” (8,17-18).
Kiedy Jezus wybucha gniewem, to znaczy,

PYTANIA I ODPOWIEDZI

że sprawa jest poważna. Działo się to po cudzie rozmnożenia chleba, który tak wspaniale objawiał dobroć Boga i Jego moc zbawczą. Ale to przejście od
cudu do rozmyślania nad potęgą Boga, która się w
tym cudzie objawia, następuje dopiero po Zmartwychwstaniu. Wtedy dopiero zrozumiano, do jakiego stopnia Jezus jest mocą zbawczą.
— Kim jesteś, Panie?
— Tym, co cuda o Mnie mówią.
Czy rozumiemy? Czy potrafimy odczytywać
cuda? Wszędzie w świecie zmartwychwstały Jezus
działa, głusi słyszą, niemi mówią, ludzie zostają
wskrzeszeni do życia. Ale trzeba mieć oczy, żeby to
dostrzec.
Ks. ANDRÉ SÈVE,

o Jezusie

63. Jeżeli zbawienie to nadal przyszłość,
dlaczego Jezus powiedział
„wykonało się”?
Pozwólcie mi najpierw zauważyć, że w Ewangeliach mamy trzy całkiem różne relacje o słowach
Jezusa na krzyżu. Marek i Mateusz mają tylko jedno
stwierdzenie o opuszczeniu (zob. pytanie 57). Chwila śmierci Jezusa jest chwilą ciemności i tragedii.
Łukasz, z drugiej strony, kontynuuje obraz Jezusa
modlącego się, proszącego o przebaczenie dla tych,
którzy Go zabijają (23, 34), ofiarującego zbawienie
łotrowi, który się za Nim ujął (23, 43), a na koniec
powierzającego się całkowicie w ręce Ojca (23, 46).
Chwila śmierci Jezusa jest chwilą przebaczenia i
pojednania. Dla Jana Jezus nie przestaje być Panem
swego przeznaczenia. Wywyższony i osadzony na
krzyżu jak na tronie (18, 33-37; 19, 11. 19-22), pociąga wszystkich do siebie (12, 32). Jezus wypełnia
nadzieje Izraela powierzając go, w osobie swej matki, Kościołowi, w osobie ukochanego ucznia (19, 26
-27; zob. pytanie 18). Wiedząc, że wszystko zostało
już wypełnione, zapewnia wypełnienie Pisma mówiąc: „Pragnę" ( 19, 28) Na koniec, oświadcza, że
tak się stało, mówiąc: „Wykonało się'' ( 19, 30). U
Jana słowa na krzyżu trzeba czytać w świetle pożegnalnych mów i modlitwy Jezusa (rozdziały 13-17).
W modlitwie tej Jezus mówi, że wypełnił dzieło,
które Ojciec dał mu do wykonania ( 17, 4) Teraz
idzie się uświęcić, aby i Jego naśladowcy mogli być
uświęceni w prawdzie (17, 19). Chwila Jego śmierci
jest chwilą, kiedy wypełnia wszystko, co przyszedł
wykonać i oddaje Ducha (19, 30 ), aby Jego uczniowie mogli żyć w prawdzie (14, 15-17.26; 15,26; 16,
13-15).

Michael L. Cook SJ

Z perspektywy, którą sugeruję, Jezus jest rzeczywiście tym, w którym został zrealizowany Boży stwórczy zamiar powszechnego zbawienia. Jest On jedynym Zbawicielem. Tylko żyjąc w Duchu, którego
„zesłał” (Dz 2, 33) możemy mieć nadzieję na pełne
zrealizowanie przemiany i wyzwolenia - dokonanej
w pełni już w Nim, ale jeszcze nie w pełni w nas tak, żeby przy końcu tego procesu mógł poddać królestwo Ojcu i „aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). W ten sposób dopełniamy braki udręki Chrystusa (Kol 1, 24).

Do wspólnoty Kościoła został
włączony:
Antoni Jakub Witoszkin
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Wojciech Piwowarczyk i Kinga Piwowarczyk
Paweł Dyduch i Mariola Żyła
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

2018,
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Ateizm to pozbawiona podstaw wiara w bezpodstawność wiary.
Pewien ksiądz po przeczytaniu Ewangelii zaczął odmawianie „Wierzę w jednego Boga”, ale po pierwszym słowie przypomniało mu się, że tego dnia nie
odmawia się wyznania
wiary. Brzmiało to więc
tak: Wierzę…. O przepraszam, nie wierzę! To znaczy wierzę, ale nie teraz…
to znaczy teraz też, ale…
Nie wierzy, ale wierzy –
takie zjawisko jest dość
powszechne, nawet wśród
zdeklarowanych ateistów.
Dała temu wyraz Magdalena Środa, wygłaszając
przemówienie na pogrzebie Kory Jackowskiej.
„Trudno mówić o Korze, której nie ma, a o której
wiem, że wszystko słyszy. Nie żebym wierzyła w jej
wieczne życie, ale dlatego, że ta ilość energii, którą
w sobie miała i którą była, nie mogła tak po prostu
rozproszyć się i zniknąć”.
Trudno nie wierzyć w nic, prawda? Nawet gdy się to
bardzo mocno deklaruje. Instynkt wiary jest w
człowieku tak silny z prostego powodu: cel tej wiary istnieje. Jesteśmy jak noworodki, które nic jeszcze o świecie nie wiedzą, ale instynktownie przeczuwają, że istnieje dla nich pokarm. Czysty ateizm w
przyrodzie nie występuje, niezależnie od tego, jak
gorąco będą dowodzić czegoś przeciwnego osoby
mające się za ateistów. Nawet ta ich żarliwość temu
przeczy. Przeczy temu ich zaangażowanie w projekty społeczne, przeczy nawet dowodzenie, że żadnej
siły wyższej nie ma. Gdyby bowiem ktoś był naprawdę szczerze i do końca przekonany, że istniejemy wraz z całym światem jako dzieło przypadku i
jesteśmy wynikiem przypadkowego zbiegu okoliczności, i że przychodzimy znikąd i donikąd zmierzamy, to nie obchodziłoby go kompletnie nic. Byłoby
mu doskonale wszystko jedno. Nie widziałby najmniejszego powodu, aby walczyć o cokolwiek poza
najwygodniejszym spędzeniem tych paru lat, zanim
ponownie pogrąży się w nicości.
Że co? Że on walczy o prawdę? A po co? Zresztą:
cóż to jest prawda? – że tak zacytuję klasyka. Dla
konsekwentnego ateisty nie miałaby żadnej wartości
ani prawda, ani jakakolwiek słuszność, ani żadna
idea, ani też jakakolwiek publiczna aktywność. Jeśli
po tym epizodzie w świecie, który przypadkiem zaistniał i z przypadku funkcjonuje, nie ma nic, to też
nic nie ma sensu.

„Trudno mówić o Korze, której nie ma”. No tak,
bardzo trudno. To niewyobrażalne, żeby tak piękne
zjawisko, tak utalentowane,
tak pełne pasji, zdolne do
przyjaźni, do miłości – już nie
istniało. Niemożliwe, żeby
kogoś, kto tak bardzo był, w
następnej minucie już zupełnie, całkowicie, doszczętnie
nie było. To nie do przyjęcia,
że nie słyszy nas ktoś, kto był
dla nas tak ważny i kogo darzyliśmy przyjaźnią. Że już
zero istnienia, pozamiatane,
brak sygnału.
To piękne, że mamy tak wierzących ateistów. Oby kiedyś spotkali Tego, który z
miłości stworzył i nas, i Korę, i ich. I oby wtedy powiedzieli: wierzę. Bez „ale”
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘTY JÓZEF

modlitwy

Święty Józefie, najdroższy po Jezusie i Maryi mojemu sercu! Tobie się poświęcam i oddaję, jak Ci się
powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za Twoje
dziecko, wychowanka i ucznia, gdyż na całe życie
wybieram Cię sobie za ojca, opiekuna i przewodnika
duszy.
Najlepszy mój Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie
prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać
mego Pana i Jego Matkę czystą i ofiarną miłością,
dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej, także przekazywanej przez ludzi. Naucz walczyć ze
złymi skłonnościami mojej skażonej natury,
z pokusami ciała, świata i szatana. Naucz pracy nad
kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Wzbudź i podtrzymuj we mnie zapał dążenia do świętości, zgodnie z zaleceniem Chrystusa:
„Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski
jest doskonały”.
Piastunie Syna Bożego, czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, bądź troskliwym Opiekunem
mojej duszy, odkupionej Jego najdroższą Krwią, a ja
Ci przyrzekam wierność, posłuszeństwo i miłość aż
do śmierci. Amen.

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. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Już dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. W środę zapraszamy na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecać Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. A w czwartek 13 09 2018r przedostatnie w tym roku nabożeństwo
Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce, na Podzamczu. Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa.
3. W środę 12. 09. 2018r zapraszamy na pierwsze spotkanie po wakacjach, Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II
na wikariacie, po Mszy św. wieczornej.
4. Młodzież, która chce przystąpić do sakr. bierzmowania w 2019r z zakrystii zabierze deklarację kandydata, zapozna się z nią wraz z rodzicami i wypełnioną dostarczy do kancelarii parafialnej do 14 X 2018r Deklaracje jest szczególnie skierowana do młodzieży III klas gimnazjum i VIII klas szkoły podstawowej z Ogrodzieńca i Podzamcza.
5. 15. 09. 2018r jest organizowana Diecezjalna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w zakrystii po
Mszach św.
6. Pielgrzymka do Ziemi Świętej od 14.11 - 21.11.2018r Informacja znajduje się w gablocie parafialnej, prosimy o
zainteresowanie. Zapisy u Ks. Pawła. Czas jest krótki, prosimy o szybką decyzję, żeby potem nie żałować, żeśmy
się za późno zdecydowali i zabrakło miejsca.

17. W sobotę 15. 09. 2018r w Pilicy, Mszą św. o godz. 17.30 rozpocznie się spotkanie popielgrzymkowe.
Serdecznie zapraszamy pielgrzymów i nie tylko.
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 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 09.09.2018-16.09.2018r
09 wrzesień - Niedziela
7.00+ Henryk i Zofia Kudela - od córki z rodzinami
9.00+ Regina, Julian, Mariani Jan Ormanowie
10.30+ Stefan w 12 r. śm., Helena, Dorota i
Tadeusz Markiewicz
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00* Skałka
18.00+ Janina i Zenon Cieślik z Chruszczobrodu
- od syna z rodziną
10 wrzesień - poniedziałek
7.00 + Mieczysława Kuchta - od wnuka Mateusza
7.00+ Alfreda Purgał - od córek i wnuczki
18.00+ Leokadia Bielecka - od pracowników
Spółdzielni Samopomoc Chłopska
11 wrzesień - wtorek
7.00+ Marian Wojciechowski
- od swatów Krystyny i Mariana Szczerbów
7.00+ Małgorzata Adamczyk w 1 r. śm.
- od mamy i braci
18.00+ Krzysztof Lesiak w 1 r. śm.
- od Czesławy i Bogusławy Lesiak z rodziną
12 wrzesień - Środa
7.00+ Agnieszka Peda - od brata Tomasza z rodziną
7.00+ Leokadia Bielecka - od Andrzeja Greli z rodziną
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

13 wrzesień - Czwartek
7.00+ Marian Wojciechowski - od rodziny Król
18.00+ Leokadia Bielecka
- od Renaty i Andrzeja Dusza z rodziną
20.00* FATIMA u Matki Bożej na Skałce na
Podzamczu
14 wrzesień - Piątek
7.00+ Zenobia Czerniszew
- od Pauliny i Adama Białych z dziećmi
7.00+ Zdzisław Stanek - od brata z rodziną
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
15 wrzesień - Sobota
7.00+ Marian Wojciechowski
- od Marianny Janiec z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Helena Karpiel
- od syna Józefa, wnuka Łukasza z żoną i synem
16 wrzesień - Niedziela
7.00+ Józef, Władysława, Michał i Maria Biedak
9.00+ Stanisław Nicia w 10 r. śm.
10.30+ Bogusław i Grzegorz Kołodziej
12.00+ Tadeusz Trzewicarz w 3 r. śm.
17.00* Skałka
18.00+ Zenon i Jadwiga Wołoszyn;
+ Helena i Jan Ptak

