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 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich”. Mt 18,15–20

Upomnij go w cztery oczy

Nie jest łatwo nosić cudze ciężary. Jednak
chrześcijaństwo to nie jest tylko troska o własne
zbawienie, ale także trud odpowiedzialności, która łączy się z wymagającą miłością bliźniego.
Nie wiem, na ile jest to świadome działanie, na ile natomiast swego rodzaju niekontrolowana reakcja na trudności, które nas spotykają,
prawdą jest jednak, że różnego rodzaju trudne
rozmowy i załatwianie skomplikowanych spraw,
jeśli to tylko możliwe, chętnie przerzucamy na
innych. Im dalej można coś takiego od siebie odsunąć, tym lepiej.
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o czymś
niezwykle trudnym, przed czym wielu ludzi czę-

sto się broni. Mówienie prawdy, zwłaszcza tej trudnej do przekazania, która łączy się z naszym osobistym, bolesnym doświadczeniem, nigdy nie jest
rzeczą łatwą. Jest to jednak nie tylko ważna umiejętność, która może się przydać w codziennych
międzyludzkich relacjach, lecz również coś, co w
istotny sposób dotyka naszej wiary. Jest przecież
wiele sytuacji, kiedy właśnie ze względu na wiarę
trzeba kogoś upomnieć. I to nie czekając, aż inni
zrobią to za nas. Pan Jezus mówi bardzo prosto: nie
biegnij do innych, nie rozgłaszaj tego, co się wydarzyło - wpierw sam porozmawiaj z tym, kto zawinił... Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. Ale nie
inaczej, jak w taki właśnie sposób w konkretnych
sytuacjach może się wyrazić nasza wiara i nasza
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odpowiedzialność za drugiego człowieka.
i tym sposobem rzeczy trudne, przykre, a niekiedy
Zachęcam, by przeczytać dzisiejszą Ewan- nawet wstydliwe, stają się od razu sprawą publiczną.
gelię z takiej właśnie perspektywy. Zazwyczaj sku- A to z miłością bliźniego niewiele ma wspólnego.
piamy się na „stopniach” upominania, na które
wskazuje Pan Jezus. W praktyce okazuje się jednak,
Ks. Dariusz Madejczyk
że ludzie chętnie i często pomijają pośrednie stopnie

PYTANIA I ODPOWIEDZI

o Jezusie

36. Czy Jezus nie mówił o Bogu
bardziej bezpośrednio?
Co znaczy dla niego Abba?
Jezus wzywał ludzi, by odkrywali Boga
Izraela żywego, czynnego i obecnego pośród
ludzkiego życia. Ale z pewnością Ten, który
ma być odkryty w najgłębszym środku naszego życia jest Bogiem, którego nazywał
Abba. Abba jest hebrajskim lub aramejskim
słowem użytym jako takie tylko raz w
Ewangeliach, kiedy Jezus modli się w ogrodzie Getsemani: „Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich
ode mnie! Lecz nie to co Ja chcę, ale to, co
Ty [niech się stanie]!” (Mk 14, 36). Tylko
Marek podaje faktycznie użyte słowo i podaje także poprawne tłumaczenie: Ojcze! (ho
pater). Jest to forma wołacza użyta w sposób
emfatyczny, a zatem odpowiedni dla modlitwy. W jedynych pozostałych przypadkach,
gdzie rzeczywiście występuje oryginalne
słowo, Paweł dwa razy wspomina jego znaczenie jako modlitwy (prawdopodobnie mając na myśli tradycję Getsemani). W istocie
mówi, że jeśli chcesz znaku, że jesteś naprawdę dzieckiem Bożym w Synu (a zatem
współdziedzicem z Chrystusem), to jest nim
zdolność dana ci przez Ducha modlenia się
„Abba! Ojcze!” (Ga 4, 6; Rz 8, 15-16). W
takiej modlitwie odnajdujemy empiryczną
postawę naszej wiary w Trójcę Świętą.
O ile wiemy, nikt przed Jezusem nie modlił
się do Boga słowem Abba. Jest to słowo potoczne i poufałe, słowo, którego mogłoby
użyć dziecko, ale nie jest to słowo dziecinne.
Przywołuje głębię poufałości i zażyłości,
które zostaną z dzieckiem przez całe jego
dorosłe życie. Tak więc nie jest to słowo tyl-

Michael L. Cook SJ

ko dla dzieci, ale dla każdego, kto doświadcza takiej relacji zaufania, bliskości i szacunku dla ojca lub dla poważanego nauczyciela.
Jezus używa go w krytycznym momencie
wielkiej męki i trwogi, by mówić z Tym, który był centrum Jego całego życia, z Bogiem,
którego znał jako łaskawego i kochającego
Ojca, Tego, który karmi ptaki powietrzne i
ubiera lilie polne, który liczy nawet włosy na
naszych głowach i wie, jak dawać nam dobre
rzeczy.
Chciałbym dodać, że rzeczą ważną w tym
wizerunku nie jest jego rodzaj męski. Rzeczywiście, w odróżnieniu od panowania ojca
patriarchalnego, jest to Abba, który nas karmi
i ubiera, który dba o nas i żywi, który nas
obejmuje tym rodzajem całkowitej i bezwarunkowej miłości, jaki miał ojciec dla
swych dwóch synów w przypowieści. Jest to
Bóg współczującego zrozumienia i przebaczenia, Bóg, który wyciąga ręce, by objąć
ubogich, pogardzanych, wyrzuconych na
margines lub poza nawias społeczeństwa.
Jest to Bóg Jezusa, głoszony przez Niego słowem i czynem, Bóg, do którego można by
mówić zarówno ,.Matko!”, jak i „Ojcze!”.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp..Mieczysław Krzyżanowski , 77 lat
Śp. Marianna Kajdańska, 100 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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Zatrzymaj wirusy
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Dobro jest sobą, zło musi je udawać.
Nie ma chyba na tym świecie takiego dobra, do którego nie przyczepiłoby się jakieś antydobro. Na każdy pozytyw znajdzie się negatyw, na
koncepcję – antykoncepcja, na formację – deformacja, na informację –
dezinformacja. Tak jakby coś nie
mogło ścierpieć, że ludzie mogliby
ot tak, po prostu, cieszyć się z tego,
co działa i służy bez przeszkód. Uderzyło mnie to przed laty, gdy w powszechny użytek wchodziły komputery. No nie mogło przecież to pożyteczne urządzenie funkcjonować bez przeszkód –
ktoś wymyślił wirus komputerowy, który podstępem
(zwykle udając coś dobrego) wdziera się i niszczy.
Często bezinteresownie, żeby ludzie nie mieli tak
dobrze, żeby była dziura w całym, żeby ktoś się
wściekał, ktoś płakał, żeby ktoś musiał ponosić dodatkowe koszty.
Pomyślałem sobie wtedy, że to nieźle oddaje istotę
grzechu: zło, udając dobro, skłania człowieka, żeby
sobie zaszkodził. Musi udawać dobro, boby przecież
nikt inaczej tego nie kupił. Nikt by nie wprowadził
do siebie konia trojańskiego, gdyby on nie wyglądał
ładnie i gdyby nie wydawał się bezpieczny i pożyteczny. Nikt normalny nie przyjmuje zła jako zło,
lecz jako coś, co wydaje mu się dobrem.
Na przykład idzie człowiek ulicą i widzi stoisko z
listami do podpisu. Akcja taka. Musi być pożyteczna, bo nazywa się „Ratujmy kobiety”. I ludzie podpisują, czasem świadomi celu, ale często niewiele
namyślając się, zwiedzeni pozytywnym brzmieniem
hasła. Nie podpisaliby się przecież pod akcją
„Mordujmy kobiety” – a przecież chodzi tam dokładnie o to. Bez żadnych dwuznaczności. Celem tej
akcji nie jest w najmniejszym stopniu ochrona kogokolwiek, żadne tam ratowanie, tylko właśnie brutalne zabijanie bezbronnych kobiet w ramach aborcji.
Mężczyzn zresztą też, jak tam trafi. Co z tego, że to
małe kobiety i mali mężczyźni? Każdy z nas był mały, zanim stał się duży, ale jakoś wzrost nie wpływał
Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Filip Szlachta
Kamil Mądrzyk

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

na nasze człowieczeństwo.
Akcja „Ratujmy kobiety” jest fałszywką. Jest wirusem wymyślonym dla przeciwdziałania dobru, jakim jest inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, czyli próba zniesienia w Polsce aborcji
dokonywanej na dzieciach podejrzanych o chorobę. Już ruszyły podpisy.
Trzeba ich zebrać jak najwięcej, tak
dużo, żeby jasne się stało, że Polacy
chcą nie tylko prawa, ale też i sprawiedliwości. I żeby to zrozumiało
nawet Prawo i Sprawiedliwość, które, gdy mu na
czymś nie zależy, ugina się nawet przed byle
„czarnymi protestami”.
Pojawianie się wirusów zła oznacza, że dzieje się
coś dobrego. To prawidłowość, że im większe dobro
w czymś jest, z tym większymi przeciwnościami się
spotyka.
Zniesienie prawa zezwalającego na zabijanie dzieci
podejrzanych o chorobę jest bezdyskusyjnie dobre i
nie wymaga żadnych uzasadnień. A zatem ratujmy
ludzi i podpisujmy się pod projektem „Zatrzymaj
aborcję”.
Franciszek Kucharczak
MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

Przyjmować wszystko
co się zdarza i tego chcieć
jako woli Bożej,
to są środki zbawienia.

*****
Trudno przypuszczać,
żeby sztuka ze swej istoty
była jakimś osobnym światem,
udziałem niektórych. (…)
Jeżeli więc sztuka wydaje się być
czymś oderwanym od życia,
wina to barbarzyństwa ludzi,
fałszywych teorii,
nie zaś samej sztuki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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. 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. Spotkania z ministrantami i chętnymi do służby przy Ołtarzu, w poniedziałki po Mszy
św. o godz. 18.00 Zapraszamy również tych, którzy chcieliby czytać Słowo Boże w czasie
Liturgii.
4. W czwartek 14 IX 2017r zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie, po Mszy św. wieczornej.
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 10.09.2017-17.09.2017

10 wrzesień - Niedziela
7.00+ Krystyna i Marian Cygan
+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt
9.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Ormanowie
10.30+ Jan Świacki - od córki Beaty
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże,

Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę
Matki Bożej dla Dominiki Cieśli w 18 r. ur.
* Barbara Gniadek 1 r. ur. * Lena Gniadek 6 r. ur.

17.00* Skałka
18.00+ Stefan w 11 r. śm.;
+ Helena, Dorota i Tadeusz Markiewicz
11 wrzesień - Poniedziałek
7.00+ Sławomir Kozłowski - od Włodzimierza i Stani
sławy Gębków; Zbigniewa i Justyny Jaros z rodziną
18.00+ Władysław Michalski w 40 r. śm.
12 wrzesień - Wtorek
7.00+ Sławomir Kozłowski - od rodziny Figiel i Gębka
18.00+ Edward Beza
- od Zofii i Tadeusza Hajdas z rodziną
13 wrzesień - Środa
7.00+ Sławomir Kozłowski
- od brata Sebastiana z żoną i córką
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20.00
*Fatima

w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce

14 wrzesień - Czwartek
7.00+ Sławomir Kozłowski
- od Janusza Kazimierczaka i Celiny Fajt z rodziną
18.00+ Edward Beza - od chrześnicy Eweliny z rodziną
15 wrzesień - Piątek
7.00+ Sławomir Kozłowski - od rodziców
7.00+ Mieczysław Krzyżanowski - od żony Marianny
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
16 wrzesień - Sobota
7.00+ Sławomir Kozłowski - od siostry Iwony z mężem
17.00* Skałka
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Wioletty Prasak w 25 r. ur. - od mamy i brata
17 wrzesień - Niedziela XXIV Niedziela Zwykła
7.00+ Edward Kita w 2 r. śm.; + Henryka i Władysław
Flak - od córki Beaty i wnuczki z rodziną
9.00+ Irena i Stefan Matysek;
+ Franciszka i Jan Kusior
10.30+ Aurelia i Stanisław Kołton
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Grażyny i Cezarego Flak w 25 r. ślubu
17.00* Skałka
18.00+ Edward Sagan - od wnuczki Sandry z mamą

