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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego
z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż
Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”.
I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.
Łk 18,1-8

„W

WDOWA

tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem!".
Prawo narodu żydowskiego nakazywało
bronić wdowy, sieroty i cudzoziemców, czyli
osób słabych, często biednych i narażonych na
izolację w społeczeństwie. „Nie będziesz gnębił i
nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami
byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie
będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię
was mieczem i żony wasze będą wdowami, a
dzieci wasze sierotami" (Wj 22, 20-23). W ten
sposób Księga Wyjścia sformułowała swego rodzaju prawo opieki społecznej, niespotykane
wówczas w żadnym innym narodzie.

W tej grupie znalazły się wdowy. Greckie
słowa chera -wdowa i cheros -wdowiec oznaczają
„pozbawionych czegoś". Wdowy zostały pozbawione męża, a wraz z nim - tak ważnej w Izraelu nadziei na płodność. Słusznie mogły czuć się samotne, bezbronne i nieszczęśliwe. Wdowa wspomniana przez Pana Jezusa w przypowieści przeciwstawiona zostaje sędziemu, który nie liczył się z
nikim i nie chciał wziąć jej w obronę.
Osoba osamotniona przez męża stała się
typowym obrazem nieszczęścia. Na starożytnym
Wschodzie do wdowy porównywano opuszczone i
zniszczone miasta, a wywyższającym się społecznościom przepowiadano karę wdowieństwa, jak w
Księdze Izajasza pod adresem Babilonu:
„Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie" (Iz 47, 9). Wielki Babilon w Apokalipsie św.
Jana - zanim dotknie go kara za pychę bez granic -
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przechwala się: „Zasiadam jak królowa i nie jestem
wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby" (Ap 18,
7).
W Kościele pierwotnym wdowy otaczano
szczególnym szacunkiem. Dzieje Apostolskie wspominają o praktyce rozdawania im jałmużny (Dz

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

6,1), a św. Jakub widzi w udzielanej im pomocy
znak prawdziwej pobożności: „Religijność czysta i
bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece
nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach" (Jk 1,
27).
Ks. Maciej Szczepaniak

o Jezusie

1) Jeżeli Ewangelie są interpretacją i same
były interpretowane w ciągu wieków,
skąd wiemy, że stykamy się z
„ prawdziwym” Jezusem?

To samo pytanie można by zadać na temat każdej
relacji międzyludzkiej. Kiedy spotykamy drugą osobę, natychmiast wkraczamy w proces interpretacji.
Na początku szukamy pewnych danych podstawowych, na przykład imię, przeszłość, zainteresowania itp. Ale jednocześnie poddajemy dokładnemu
badaniu i ocenie zarówno te dane, jak i osobę, która
nam je przekazuje. Bez tego rodzaju procesu nie możemy nawiązać żadnej osobistej relacji. Jednakże,
jeżeli chcemy poznać tę „prawdziwą” drugą osobę,
nadchodzi w tej relacji taki moment, kiedy musimy
wyjść poza taką faktograficzną informację i zawierzyć drugiemu, całkowicie mu siebie powierzając.
Można to nazwać aktem wiary w najbardziej podstawowym i fundamentalnym sensie tego słowa, to jest
zaufaniem.
To, co jest prawdą w odniesieniu do każdej relacji
międzyludzkiej, jest również prawdą w odniesieniu
do naszej relacji z Bogiem, z tym zastrzeżeniem, że
inicjatywa, która umożliwia takie zaufanie, czy wiarę z naszej strony, pochodzi od Boga (a więc wiarę
nazywamy doświadczeniem łaski). Niemniej jednak
jest to Boże zaproszenie, które oczekuje naszej ludzkiej odpowiedzi. Gdy odpowiadamy, czy to w relacji
do innych osób, czy do Boga, proces interpretacji
trwa nadal, gdyż w przeciwnym razie nigdy byśmy
tej relacji nie pogłębili i nie rozwinęli. Jednym słowem, nasza podstawowa relacja do Boga, którego
znamy w Jezusie to relacja wiary. To jeden
„prawdziwy” Jezus. Jednakże, jak w każdym związku międzyosobowym, takie doświadczenie wiary
wywołuje wszelkie możliwe pytania: historyczne,
psychologiczne, teologiczne, osobiste, itd. Takie pytania są nie tylko dobre i uzasadnione; są one konieczne, jeśli mamy wzrastać i dojrzewać w naszej
wierze.

Michael L. Cook SJ

2. Ale dlaczego Bóg nie mógł był tego
ułatwić, na przykład dlaczego Biblii nie
napisał Jezus, tylko Jego uczniowie?

Na pytanie to musimy odpowiedzieć na dwóch
płaszczyznach, po pierwsze w odniesieniu do charakteru chrześcijaństwa, a po drugie w odniesieniu
do charakteru Biblii. Chrześcijaństwo, w odróżnieniu od islamu, nie jest religią księgi. Jest religią,
która skupia się na relacjach osobowych. Wystarczy przeczytać Ewangelię św. Jana, żeby to zobaczyć. To, co jest ważne w Ewangelii św. Jana, to jej
ciągłe przywoływanie relacji osobowej Jezusa do
Ojca (jak w 1, 18 gdzie Jezus jest przedstawiony
jako istniejący zawsze w łonie Ojca) i Jego zaproszenia, żebyśmy weszli w taką samą relację poprzez moc Ducha św. (jak w 13, 23, gdzie uczeń,
którego Jezus miłował jest przedstawiony jako spoczywający na piersi Jezusa). Czy wszystko w
Ewangelii św. Jana jest historycznym faktem, czy
nie, na pewno ujmuje ona istotę chrześcijaństwa:
poprzez wiarę jesteśmy włączeni w osobową relację z Bogiem w Trójcy Jedynym, która ma konsekwencje wieczne. Ten Bóg jest żywy, działający i
obecny w naszych sercach i w samym środku
wszystkich naszych związków ludzkich. To jest
Bóg, którego wysławiamy w osobie Jezusa.
Pismo święte, jak Ewangelia św. Jana, jest pisemnym świadectwem lub dowodem tej dynamicznej relacji. Całe Pismo daje świadectwo czemuś
uprzedniemu i bardziej fundamentalnemu, mianowicie „Bogu żywych” (Mk 12, 27), który ciągle
podnosi nas do nowego życia we wspólnotowych
doświadczeniach wysławiania i oddawania czci,
słuchania i głoszenia, łamania i dzielenia się, karmienia i ubierania. Biblia została napisana na kanwie właśnie takich doświadczeń i staje się w naszym życiu skuteczna, gdy jesteśmy natchnieni, by
iść i czynić podobnie. Tak więc Bóg nie mógł był
tego ułatwić. Bóg objawiony w Jezusie proponuje
nam zaproszenie do życia, ale my musimy odpowiedzieć w wierze i podjąć odpowiedzialność,
przyjmując drogę Jezusa za swoją.

2015,

numer

42

Wrażliwość władzy
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Kto boi się stracić coś dla wartości, straci wszystko dla byle czego.
Bardzo przepraszam polskie władze, że im zaszkodziłem, dołączając do nieodpowiedzialnych ludzi,
domagających się prawnego zniesienia aborcji. Bo
ja zapomniałem, że aborcja jest w Polsce dobrem
chronionym i te tysiąc zabitych polskich dzieci rocznie
to jest absolutne minimum,
jakie w dzisiejszym świecie
trzeba złożyć w ofierze bożkowi Molochowi. Bo trzeba,
i to nawet gdy Sejm i Senat
składają się w znacznej większości z przeciwników aborcji. Ba! Nawet gdy prezydent
jest zdeklarowanym wrogiem
zabijania jakichkolwiek dzieci. Obowiązuje przecież prześwięty „kompromisw ypracowan y-z -takimtrudem” (tę frazę należy wymawiać łącznie, z wyrazem
troski na obliczu). Ależ się ci nasi włodarze wtedy
natrudzili! Dwie dekady minęły, a oni ciągle dyszą
ze zmęczenia. Spróbuj im powiedzieć, żeby może
jednak chociaż dzieciom z zespołem Downa pozwolili przeżyć. Zapomnij! Zaraz ci efektem wahadła
przywalą. Czyli że gdyby tak, nie daj bożku, jeszcze
bardziej ograniczyć aborcję, to ludzie tak się tym
rozeźlą, że wahadło odbije w drugą stronę
i wprowadzą aborcję dozwoloną w pełni – nawet dla
mężczyzn. Nic tu nie da przypominanie, że wahadło
to mit, bo konstytucja nie dozwala na wprowadzenie
aborcji w większym zakresie, niż to ma miejsce
obecnie.
Władza u nas wrażliwa, czuła na głos ludu. Bardzo się posłowie przejęli na widok tłumu wymalowanych na czarno pań, przestraszyli się ich krzyku
„wyp...ać” i gestu środkowego palca. Może pomyśleli, że to ich wyborcy, i w te pędy posłali do kosza
projekt ustawy znoszącej aborcję. Niech więc giną
dzieci, aby tylko w Polsce był pokój i zgoda. Bo lepiej, żeby tysiąc dzieci zginęło za naród, niż żeby...
Skąd my znamy to zdanie?
No właśnie – arcykapłan, posyłający Jezusa na
śmierć, logicznie kombinował. Ale właśnie – kombinował. Zero w tym było wiary, zero zaufania Bogu, który domaga się uczciwości zawsze i w stu procentach. Kupowanie czegokolwiek za zgodę na
zbrodnię zawsze źle się kończy, niezależnie od tego,
jak tęgie głowy kombinują i jak szczytne motywy

im przyświecają.
To już z górą dziewięć lat minęło od czasu, gdy bracia Kaczyńscy – prezydent i premier – tak lawirowali, aż doprowadzili do upadku projekt wzmacniający obronę życia dzieci
w konstytucji. 13 kwietnia
2007 roku zabrakło 27 głosów. Wystarczyłoby, żeby
część „sprawiedliwych”,
którzy wstrzymali się od
głosu, wtedy zagłosowała na
„tak” – a dziś władza nie
miałaby problemu z aborcją.
Ale oni chcieli mieć „więcej
niż 30 proc. poparcia”. I co?
Stracili władzę po roku, a na
jej odzyskanie potrzebowali
ośmiu lat. Tak to jest,
gdy się próbuje przehandlować Boże błogosławieństwo.
Teraz dostali kolejną szansę.
I, mimo wszystko, jeszcze ją mają – a z nimi naród.
Ale czas mija.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Niezwykły to stół, przy którym sam
gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie
nie daje za pokarm; czyni tak jedynie
Chrystus Pan. Zrozumieli męczennicy,
co spożywali i pili, skoro odpłacili
tym samym”
(św. Augustyn).

„Tylko ten może brać udział w Eucharystii,
kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy,
kto także został zanurzony w wodzie
odradzającej i przynoszącej odpuszczenie
grzechów i żyje tak, jak nauczał
Chrystus”
(św. Justyn).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, ofiara na tace jest przeznaczona na remonty w naszym kościele. Serdeczne Bóg zapłać!
2. W miesiącu październiku zachęcamy do Nabożeństwa Różańcowego, codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. Szczególnie zapraszamy nasze dzieci i młodzież.
3.Można zgłaszać wypominki za zm. roczne i półroczne na określoną godzinę w Niedzielę. Również ci
zmarli wypomniani w Niedzielę będą polecani miłosierdziu Bożemu w piątkowych Mszach św. zbiorowych o godz. 17.00. Msze św. oktawalne za zmarłych będą połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Wypominki jednorazowe, będą czytane w Uroczystość Wszystkich Świętych, w czasie procesji na cmentarzu. Przypominamy że, Pismo Św. głosi, iż: " słuszną i zbawienną rzeczą jest, modlić się za zmarłych,
aby od win zostali wybawieni". Wśród licznych i rozmaitych zajęć, kiedy nie możemy spełnić tej powinności, aby uspokoić swoje sumienie, powierzmy tę sprawę wspólnocie kościoła.
4. W przyszło Niedziele rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Taca z tego dnia jest przeznaczona
na dzieła misyjne, a ofiarę, którą złożymy do puszki przy wyjściu z Kościoła, będzie przeznaczona na dzieła miłosierdzia - Caritas. Na dzieło Nowego Tysiąclecia czyli żywy pomnik św. Jana Pawła II złożyliśmy
1902zł Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i młodzieży za okazaną pomoc w zbiórce.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 16.00;
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.10.2016-23.10.2016

16 październik - Niedziela
7.00+ Adam Gruca - od Prezesa, Komendanta Zarządu
Odziału Miejsko - Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
7.00+ Barbara Jeziorska 2 r. śm. - od mamy i brata
9.00+ Jerzy Frankowski 4 r. śm.
9.00+ Stefan Laskowski
10.30+ Lucjan Grzebieluch
12.00* O zdr. i Bł. Boże dla Wandy i Czesława
Walczyków w 40 r. ślubu
16.00* Skałka
17.00+ Edward i Stanisław Biedak;
+ Bronisława i Antoni Stanek
17 październik - Poniedziałek
7.00+ Stanisław Bodziony 85 r. ur.
7.00+ Maria Firek - od Anety i Marcina
Czelakowskich z dziećmi
17.00+ Józef Polewczak - od rodziny Chwałowskich
18 październik - Wtorek
7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz - od Marty,
Agnieszki i Marianny z rodzinami
7.00+ Maria Firek - od Sabiny Sprycha z dziećmi
17.00+ Danuta Chrząszcz - od Joanny, Artura i Jakuba
Matusiaków
19 październik - Środa
7.00+ Maria Firek - od Magdaleny i Tomasza Kaziród
z dziećmi
7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz - od Teresy

17.00* Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20 październik - Czwartek
7.00+ Maria Firek - od brata Zdzisława
7.00+ Irena Pawlik - od uczestniczek Sekcji Gimnastyki
Zdrowotnej UTW
17.00+ Władysław Kudela
- od rodziny Janusów i Bodzionych
21 październik - Piątek
7.00+ Maria Firek - od rodziny Piątków: Wacława,
Przemysława, Bogusława i Klaudii
7.00+ Zdzisław Stąpel - od mamy
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
22 październik - Sobota
7.00+ Zdzisław Stąpel - od cioci Janiny Wacowskiej
7.00+ Maria Firek - od Anny Kijas z synem i Henryki i
Jana Wałek
16.00* Skałka
17.00+ Władysław Kudela - od sąsiadów Spera
23 październik - XXX Niedziela Zwykła
7.00 * O zdr. i Bł. Boże dla Joanny i Mariusza
Chorosiów w 15 r. ślubu i córki Aleksandry
9.00+ Bronisław Wieczorek 15 r. śm.
10.30+ Zbigniew Pokorski 2 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
16.00* Skałka
17.00+ Paweł Wacowski 2 r. śm. - od żony z dziećmi

