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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty
jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy
wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że
zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił
Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś 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 powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».Mk8,27-35
Ty miałbyś cierpieć i umrzeć?
— Ty jesteś Mesjasz — mówi Piotr do Jezusa.
„Mesjasz” po hebrajsku i „Chrystus” po grecku
dosłownie oznacza „namaszczony”, ten, który
otrzymał namaszczenie, poprzez które królowie
otrzymywali moc Ducha. Nazwa ta stała się imieniem Jezusa: Jezus Chrystus to Jezus Mesjasz.
Dla Żyda słowo „mesjasz” było harfą,
której wszystkie struny budziły drżenie nadziei
Izraela. Jeśli chcemy ocenić moc jego oddziaływania, musimy je wypełnić różnymi znaczeniami, które jednak odnosiły się do dwóch podstawowych danych: (1) Mesjasz miał być wysłannikiem Boga (2) i będzie On posłany, żeby zbawić
najpierw lud wybrany, a potem wszystkie narody.

Na podstawie tych założeń jedni marzyli o króluwojowniku, inni o wielkim proroku sprawiedliwości. Wszyscy wyobrażali sobie, że będzie to potężny, mądry, bardzo religijny i bliski Bogu wyzwoliciel w każdym sensie tego słowa.
Ale nigdy, przenigdy żaden Żyd nie wyobraziłby sobie Mesjasza, który mógłby cierpieć!
Zwróćcie uwagę na miejsce słynnej deklaracji Piotra: jest to sam środek Ewangelii. Do tej pory nieustannie stawiano sobie pytanie: kim jest ten człowiek? Teraz uczniowie wiedzą, że jest On Mesjaszem. Ale odtąd będzie ich dręczyć nowe pytanie,
które zdominuje drugą część Ewangelii: jak to jest,
że ten zadziwiający Mesjasz może być wyzwolicielem, zwycięzcą, a jednocześnie ma iść ku śmierci?
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Tabor

Jezus odgaduje w nich to niezrozumienie. Przede
wszystkim nie mają wyjawiać tłumom tego tytułu
Mesjasza, na którym ciążą jeszcze dawne marzenia:
„Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili”.
Tak, jest Mesjaszem; tak, będzie Zbawicielem, ale nie w ten sposób, w jaki to sobie wyobrażają: „Zaczął ich pouczać, że musi wiele wycierpieć,
że będzie zabity i zmartwychwstanie”.
Słowo „zmartwychwstanie” na razie jeszcze
ich nie uderza, być może niejasno myślą o zmartwychwstaniu wszystkich sprawiedliwych „na końcu czasów”, nie potrafią wyobrazić sobie tego jedynego Zmartwychwstania, w którym w pełni rozbłyśnie chwała prawdziwego Mesjasza. Trudno im
przyjąć szokujące słowa, które rodzą bunt w odniesieniu do ich Mesjasza: cierpienie, śmierć. Piotr traci głowę i „zaczyna Go upominać”.
Czy my upominamy Jezusa? To znaczyłoby,
że łączy nas z Jezusem więź równie mocna jak ta,
która łączyła Jezusa i Dwunastu. W tym momencie
Ewangelii bliskie przebywanie z Jezusem pozwala
im dyskutować z Nim, wzrastać, aby dojść w końcu
do tego wielkiego okrzyku: „Ty jesteś Mesjasz!”.

Ale żeby pojąć całą tajemnicę, ile potrzeba będzie
rozmów, i to rozmów burzliwych jak ta (a może jak
nasze rozmowy z Jezusem?).
PIOTR: — Ty miałbyś cierpieć i umrzeć! Ty,
Mesjasz?
JEZUS: — Myślisz tylko po ludzku; kiedy
wreszcie wzniesiesz się do myślenia na sposób Boży?
Jak trudno jest wydobyć się z myślenia na sposób
ludzki, ale zawsze warto powracać do tego zdumiewającego objawienia: Ten obiecany i tak bardzo
oczekiwany Mesjasz jest Synem Bożym, a jednak
zostanie przybity do krzyża. I my także! Jezus
przywołuje cały tłum, żeby głośno obwieścić mu
prawdę, która budzi w nas trwogę: „Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój”. Nie jesteśmy w stanie tu, na ziemi, odsłonić tajemnicy tego
nieuniknionego cierpienia. Możemy jedynie obdarzyć Boga zaufaniem — najtrudniejszym zaufaniem,
jakim jest oczekiwanie dnia, kiedy nareszcie dowiemy się, dlaczego Ojciec, który nas miłuje, nie mógł
dać — ani swojemu Synowi, ani nam — życia bez
krzyża.
Ks. ANDRÉ SÈVE

MODLITWY DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Boże, który jesteś Mi
łością i obficie nas nią
obdarzasz, wysłuchaj
łaskawie próśb na
szych i spraw, byśmy 
za przykładem Święte
go Stanisława codzien
nie świadcząc o Tobie,
życie nasze miłością
Boga i bliźniego wy
pełniali. Przez Chry
stusa Pana naszego.
Amen.
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządze
niem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdol
niłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą sła
bość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy  dzięki
wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława  do
końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali.
Amen.

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskala
nej czystości zachował i serce jego serdeczną synow
ską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Ma
ryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, aby
śmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej nie
winności i czystości duszy i ciała tobie służąc, co
dziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mo
gli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości
udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku
łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy 
w przyjaźni z Tobą wzrastając  za wsta
wiennictwem Świętego Stanisława  przezwyciężali
nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz
bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

*****

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego
Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły
nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by praw
da którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie.
Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli
Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali
nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Sakramentalny związek małżeński
zawarli

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

2018,

numer

38
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Miłość ( własna ) dzieciom.
Żyć wygodniej nie znaczy żyć godniej.
Mówią niektórzy, że problemom w małżeństwie
zawsze winne są dwie strony: żona i teściowa. Jeśli
tak, to teraz doszła jeszcze jedna
strona: „Newsweek”. „Już się
lepiej rozwiedźcie” – ogłosili na
okładce w jednym z niedawnych
numerów. I poniżej napisali:
„Choć od dawna nie mogą na
siebie patrzeć, tkwią w toksycznych związkach. Mówią, że to
dla dobra dzieci. A one wychodzą z takich rodzin pokiereszowane na całe życie”.
Ot, znaleźli się doradcy małżeńscy. Ot, specjaliści od spraw rodzinnych i przyjaciele małolatów. Co tam, że dzieci cierpią głównie z
powodu rozwodów właśnie. Co tam, że małżonkowie nie automaty i są zdolni do zmiany myślenia i
postępowania. Taka jest wykładnia nowoczesnej
moralności: Nie potrafisz się dogadać z najbliższymi? To znajdź sobie innych najbliższych.
Diabeł uwielbia podsuwać ludziom błędy parami. W
konsekwencji człowiek wybiera grzech, który wydaje mu się „lepszy”, zamiast po prostu odrzucić obie
oferty i podjąć wybór uczciwy. Ale tej opcji diabeł,
oczywiście, w ofercie nie ma. Tak właśnie jak w
ofercie „Newsweeka” nie ma opcji „pozostań w
małżeństwie i je napraw”. Nie ma nawet refleksji,
że to jest w ogóle możliwe, tak jakby małżonkowie,
którzy się kłócą, w następnym ruchu mogli się już
tylko bić, a w kolejnym zabić. No i do tego jeszcze
to wymądrzanie się, że konflikty między rodzicami
są dla dzieci z zasady czymś gorszym niż życie w
rozdarciu między mamusią a tatusiem i ich nowymi
„partnerami” (często jeszcze bardziej konfliktowymi).
Święty Paweł zapowiadał: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według
własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią –
będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4,3). To jest
taki przypadek. Zdrowa nauka mówi „zmień siebie”,
fałszywa – „zmień otoczenie”. To drugie brzmi
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłe:
Śp. Irenę Grunt 93 lata
Śp. Mariannę Wołczyńską 89 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

przyjemniej, więc aby to usłyszeć, zabłąkani ludzie
idą po radę do nauczycieli jeszcze bardziej pogubionych niż oni sami. A ci mistrzowie nowej moralności podsuną
na tacy rozwiązania szybkie i łatwe. „Przecież jesteś tym już wykończony. Nie można tak się męczyć, bądź sobą, nie daj sobą pomiatać” – podpowiedzą przymilnie. I wreszcie rzucą argument
„na szlachetnego”: „Lepiej się
rozejść niż niszczyć siebie, małżonka i dzieci. Zrób to dla ich
dobra”. I proszę: jesteś bohaterem! Porzucając rodzinę, spełniasz akt miłości bliźniego. Normalnie heroizm chrześcijański.
Tak to leci. Ludzkie ego faszeruje się usprawiedliwieniami najpodlejszej próby. I tylko, dziwna rzecz,
ulegający tym naukom jakoś wcale nie są szczęśliwsi. Kolejne pokolenia, pochodzące z coraz rozpaczliwiej porozbijanych rodzin, są coraz mniej odporne
na frustrację, zniechęcenie i smutek. I coraz trudniej
rozmaitym nieszczęśnikom zwalić winę na żonę –
bo już nawet nie wiedzą na którą.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘTY JÓZEF

modlitwy

Święty Józefie, dziewiczy Ojcze i Żywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przeczysty Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, oddaję się pod Twoją opiekę i obieram Cię za
mego szczególnego Patrona i Orędownika przed obliczem Boga. Mężu sprawiedliwy i wielce roztropny, Tobie Bóg oddał w ojcowską opiekę swego Syna, abyś Nim kierował według Jego upodobania,
bądź moim stróżem i obrońcą.
Naucz mnie nabożnie czcić Błogosławioną Maryję,
jako Bożą Rodzicielkę. Rozpal moje serce dziecięcą
miłością i niezachwianą ufnością ku Niej. Wyjednaj
mi doskonałe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem,
by On żył we mnie, a ja w Nim.
Niech z Twoją pomocą wiernie wypełnię wszystkie
moje obowiązki. Strzeż mnie w każdym niebezpieczeństwie, wspomagaj w walce z pokusami, zapalaj
gorliwością o świętość i zbawienie moje i wszystkich ludzi. Miej mnie w swojej opiece, szczególnie
w godzinie śmierci i wprowadź do chwały Jezusa
Chrystusa, abym Go razem z Tobą chwalił na wieki.
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. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, taca przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. W środę zapraszamy na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecać Dobre
mu Bogu, swoje prośby i intencje. Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w nabożeństwie Fatimskim w Sanktuarium Matki
Bożej na Skałce, na Podzamczu. i w pielgrzymce autokarowej do Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niech Matka Boża
wyprasza dobre owoce modlitwy u Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
3. Od 22 - 23 .09. 2018r odbędzie się XXXIV Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Serdecznie zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa. Dokładny program znajduje się w gablocie parafialnej i na stronie internetowej, www.kord.pl
4. Spotkania dla narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, ( tzw. prekany) rozpoczną się w Klasztorze OO
Franciszkanów w Pilicy w sobotę 06 października o godz. 18.30 Serdecznie zachęcamy zainteresowanych.
5. We wtorek 18. 09. 2018r święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika - Patrona Polski, jak również patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież a także dorosłych na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00 do wspólnej modlitwy, aby
za przyczyną Św. Stanisława Kostki, wypraszać wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży.
6. Przypominamy parafianom że, w Niedziele i Święta młodzież ma swoją godzinę uczestnictwa we Mszy św. o godz. 10.30 a
dzieci o godz. 12.00 Serdecznie zapraszamy. A młodzieży, która chce przystąpić do sakr. bierzmowania w 2019r przypominamy, że z zakrystii mogą zabierać deklarację kandydata, zapoznać się z nią wraz z rodzicami i wypełnioną mają dostarczyć 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.
7. Ostatni moment, aby zapisać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 14 - 21. 11. 2018r Serdecznie zapraszamy!

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 16.09.2018-23.09.2018r
16 wrzesień - Niedziela
7.00+ Józef, Władysława, Michał i Maria Biedak
9.00+ Stanisław Nicia w 10 r. śm.
10.30+ Bolesław i Grzegorz Kołodziej
12.00* Za parafian
17.00* Skałka
18.00+ Zenon i Jadwiga Wołoszyn;
+ Helena i Jan Ptak
17 wrzesień - poniedziałek
7.00+ Agnieszka Peda - od Marioli Grzesiak z córką
7.00+ Zdzisław Stanek - od rodziny Gemzów
18.00+ Marian Wojciechowski
- od rodziny z Kwaśniowa
18 wrzesień - wtorek
7.00+ Stanisława Słaba - od kuzynki Marii i Edwarda
Karczyńskich z rodziną
7.00+ Stefan Mikoda - od Andrzeja Molendy z rodziną
18.00+ Leokadia Bielecka
- od Tadeusza Banasik z rodziną z Rodak
19 wrzesień - Środa
7.00+ Marianna Stanek - od Janiny Niepiekło z domu
7.00+ Stanisława Słaba
- od Wandy i Henryka Kuśmierskich
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20 wrzesień - Czwartek
7.00+ Marian Wojciechowski - od swatów Szczerba

7.00+ Stanisława Słaba
- od kuzynki Lidii i Michała Perkowskich
18.00+ Jan i Józef Pomietło;
+ Weronika i Stanisław Banyś
21 wrzesień - Piątek
7.00+ Stanisława Słaba
- od Janiny i Tadeusza Kowalskich
7.00+ Barbara Tokarczuk - od rodziny Szymańskich
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
22 wrzesień - Sobota
7.00+ Anna, Henry i Stanisław Biedak
17.00* Skałka
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Kamila
Spera w 5 r. ślubu - od rodziców
23 wrzesień - Niedziela
7.00+ Ks. Bogusława Bodzionego w dniu imienin
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Doroty i Henryka
w 25 r. ślubu
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Władysławy Solińskiej
w 70 r. ur. i Marka Filoska w 50 r. ur.
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00* Skałka
18.00+ Marianna i Zenon Stanek
- od wnuczki Marioli z rodziną

