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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o
co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest,
który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej
lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych,
poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie
tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». Mk 10, 35-45
W JAKI SPOSÓB ZOSTAJEMY ZBAWIENI?
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz
żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.
Wielka szkoda, że słowo „okup” zostało tak wypaczone. Powstało bowiem wyobrażenie, jakoby Jezus, w
ohydnej transakcji, stał się ceną naszego wykupu u
Boga, który został znieważony i „Jego gniew trzeba
było uśmierzyć”. Ale słowo „okup” przywołuje na
myśl jedynie możliwe „wyzwolenie”, a ono właśnie
jest dziełem Jezusa. Dziełem, w którym wszystko dokonuje się przez miłość. To z miłości do nas Ojciec
posyła Syna, dając Mu misję wyzwolenia ludzi z tego,
co nie pozwala im kochać.
Śmierć Jezusa jest rzeczą straszną, trudną do zrozu-

mienia. Ale możemy przynajmniej odrzucić dwie fałszywe interpretacje. Przede wszystkim nie ma ona nic
wspólnego z rzekomą Bożą wolą zemsty, całkowicie
obcą Objawieniu, które mówi nam, że Bóg jest miłością. I nie jest ona także pewnego rodzaju dolorystyczną
gloryfikacją cierpienia i gwałtownej śmierci, tak jakby
miały one wartość same w sobie.
Ojciec nie chciał bezpośrednio śmierci Syna, powierzył
Mu trudną misję, która powiodła Go na śmierć. Posłał
Go na świat, gdzie aby głosić miłość braterską i prawdę
o Bogu, trzeba stanąć w opozycji wobec wszystkich
dumnych, egoistycznych i faryzejskich zwierzchności.
Jezus widział, dokąd Go to prowadzi i czuł wielką trwogę, ale przyjął kielich; Jego śmierć jest wiernością do
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końca misji, dla której przyszedł. Nie można oddzielać
od Jego życia, które całe było darem, tej śmierci, która
była znakiem i uwieńczeniem daru: „Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).
Oto sens straszliwego „Mesjasz musiał cierpieć” (Łk
24,26) i w tym właśnie sensie można także powiedzieć,
że „wszystko było napisane” — ale kiedy czytamy Pismo Święte w świetle tego, co się wydarzyło. Nie jest
ono zaplanowanym programem, który Jezus miałby tylko wykonać, lecz jest tekstem natchnionym, prorockim:
oto jaka będzie cena zbawienia. Opisuje w sposób niejasny, w formie niekompletnego puzzla, krajobraz zbawienia, który rozświetlony zostanie blaskiem wydarzeń paschalnych. Łukasz powie: „I zaczynając od Mojżesza,
poprzez wszystkich proroków wykładał im to, co we
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,27).
Życie i śmierć Jezusa są wyjątkowe ze względu na ich
wartość uniwersalną. To boska moc Jezusa nadaje Jego
czynom tę uniwersalność i czyni Go, według słów św.
Pawła, „nowym Adamem”. Paweł chce tu przywołać na
myśl jedność rodzaju ludzkiego w Adamie, która była
prefiguracją jedności w Chrystusie. Inne jeszcze porównania obrazują tę tajemniczą więź: Jezus jest Krzewem
Winnym, którego my jesteśmy latoroślami; jest Głową
mistycznego Ciała, którego my jesteśmy członkami.
Zbawienie przyniesione przez Chrystusa nie jest oczywiście magiczną przemianą życia i serc, jest dynamiką wyzwolenia. Ludzie, stworzeni na to, by kochać, spętali się
wszelkiego rodzaju łańcuchami, na które Jezus patrzył
(czujemy to stale w Ewangelii) ze swoją ludzką przenikliwością, ale też z rozgoryczeniem Boga: tyle egoizmu i
nienawiści, rozwiązłość, zniewolenie pieniędzmi, rozmaite lęki, jak gdyby Ojciec niebieski w ogóle nie istniał. A
nawet — a zwłaszcza — są łańcuchy wykute przez źle
rozumianą religię. Jak ludzie tak spętani mogliby kochać? Jezus rozpoczyna swoje dzieło wyzwolenia, nauczając i postępując tak, jak nikt inny nie mógł postępo-

wać, ponieważ On był najczystszą miłością, był cały miłością dzięki niewyobrażalnej wprost wolności kochania.
Po raz pierwszy miłość była naprawdę wolna i mogła
odnawiać świat. Potrzeba było jeszcze tego ostatniego
aktu wyzwolenia. Nie dać się — na krzyżu — zmiażdżyć
przez rozpacz, nie dać się zwyciężyć wrzaskliwej nienawiści. Tylko ci, którzy przeżyli równie straszne chwile,
potrafią być może zrozumieć „od środka”, w jaki sposób
Jezus zbawił nas, krusząc podwójny krąg lęku oraz przemocy wywołanej przez przemoc. Pomimo iż Ojciec dozwolił, żeby znalazł się w stanie całkowitego opuszczenia
(„Czemuś Mnie opuścił?”), pomimo katów i tych, którzy
go znieważali, Jezusowi udaje się przekroczyć próg, którego my nie bylibyśmy w stanie przekroczyć. Za Nim
możemy postawić ten krok również my. Wraz z Nim możemy powiedzieć Ojcu podczas najcięższej nawet nocy:
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. A ludziom, który nie zasługują na przebaczenie: „Ojcze, przebacz im”.
Wiemy, że przebaczenie jest najbardziej urwistym szczytem miłości, dowodem na to, że jesteśmy wolni, aby kochać. Przebaczenie Jezusa na krzyżu jest wyłomem, poprzez który miłość samego Boga spływa na świat i staje
się prawdziwą logiką życia, mimo iż niewielu żyje nią
dobrze.
Ale miłość Jezusa na krzyżu wyzwala nas tylko dlatego,
że Bóg, wskrzeszając Go do życia, zatwierdza to życie i
tę śmierć, i otwiera nowy świat, gdzie w Jezusie możemy
wybrać miłość jako logikę życia.
Jezus daje nam przykład tego życia w miłości i daje nam
też siłę, abyśmy pozostali wolni, by kochać. Nie jest On
jedynie Tym, który otworzył nowy świat, On jest nowym
światem, do którego wkraczamy przez chrzest i wiarę. I
w którym możemy żyć, jako ludzie zbawieni. „Obecne
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).
Ks. ANDRÉ SÈVE

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Można zgłaszać wypominki za zm.
roczne i półroczne na określoną
godzinę w Niedzielę. Również ci
zmarli wypomniani w Niedzielę są
polecani Miłosierdziu Bożemu w
piątkowych Mszach św. zbiorowych
o godz. 17.00 / latem o godz. 18.00/
Msze św. oktawalne za zmarłych
będą połączone z Koronką do
Miłosierdzia Bożego,
od 01.11.- 08.11.2018r.
w Kościele o godz. 17.00
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.
Kartki na wypominki znajdują się przy
wyjściu z Kościoła, można zabrać do
wypisania naszych bliskich zmarłych.

2018,
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Zaburzenie pragnień
Miłość to umywanie cudzych nóg, a nie własnych rąk.
Taki plakat: damski but na wysokim obcasie, obok
szminka, a poniżej smoczek. Przy dwóch pierwszych przedmiotach pytanie: „Czy porzuciłabyś
to?”, a obok smoczka: „dla tego?”. Innymi słowy: czy zrezygnowałabyś z brylowania na
salonach na rzecz posiadania
dziecka?
Plakaty o tej treści zawisły w
pojazdach komunikacji miejskiej w Wielkiej Brytanii. To
element kampanii reklamującej
pigułkę „dzień po” z inicjatywy brytyjskiego odpowiednika naszego NFZ. Jest też wersja dla mężczyzn. Faceci mają odpowiedzieć sobie, czy dla bycia ojcem zrezygnowaliby z pada (czyli ze swojego
hobby, pasji).
Gdy zobaczyłem w sieci te plakaty, w pierwszym
momencie nie zrozumiałem. – No jasne! Co to w
ogóle za pytanie, jak można dziecko zestawiać z tego typu rzeczami – pomyślałem. Dopiero po chwili
dotarło do mnie, że dla autorów kampanii oczywiste
jest, że społeczeństwo powinno zareagować jakoś
tak: „Ależ oczywiście, że nie chcemy rezygnować z
komfortu, przyjemności i zabawy dla jakiegoś bachora”.
Plakat ponoć wzbudził jednak „kontrowersje”. Jedni
mówili, że to seksizm, inni, że posiadanie dziecka
nie musi wiązać się z rezygnacją z kariery i wygód.
No tak, to racja, że posiadanie nawet wielu dzieci
nie musi oznaczać utraty elegancji albo konieczności rezygnacji ze wszystkiego, co się lubi. Zwykle
jednak z czegoś zrezygnować trzeba. Tyle tylko, że
to żadna strata przy tym, co się zyskuje. Wybieranie takich bzdur jak gry komputerowe w miejsce
Sakramentalny związek małżeński
zawarli

Kamil Magala i Anna Latosińska
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłego:
Śp. Marka Gaweł , 89 lat
"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

rodzicielstwa oznacza, że doszło do koszmarnego
wynaturzenia pragnień. Co by nie gadać, ludzie
przez całą historię i prehistorię przede wszystkim
chcieli mieć dzieci. Dziś, przynajmniej
ci z cywilizacji Zachodu – nie chcą.
Co się stało? Na dobre, a właściwie na
złe, ten kult niepłodności pojawił się
wraz z upowszechnieniem się aborcji i
środków antykoncepcyjnych. Te dwie
rzeczy ściśle się ze sobą wiążą, bo
obie wynikają z traktowania dzieci jak
zagrożenia. I to właśnie te dwie rzeczy
najmocniej przekonały miliony homo sapiens, że
celem życia jest użycie. Przyjemność stała się centrum świata. Czemu służy? A niczemu – to jej
wszystko ma służyć. Takie rzeczy jak seks przestały
do czegoś prowadzić. Stały się punktem dojścia.
Żyj, dopóki potrafisz doświadczać przyjemności,
byle bez konsekwencji. A potem spadaj. Dla ciebie
mamy eutanazję. Kto nie konsumuje przyjemności,
powinien konsumować ziemię – czyż nie?
Ale przyjemnościowi konsumenci, obłożeni pigułkami i lateksem, mają kiepską perspektywę: z każdym dniem będzie tylko gorzej. Rutyna, znudzenie,
starzenie się organizmu, degradacja i osłabienie doznań. Aż obudzą się samotni w pustych mieszkaniach, niezdolni włożyć buty i sięgnąć po pada, patrząc, jak ich świat przejmują obcy ludzie, otoczeni
gwarnym rojem dzieci. I przekonają się, że wybierając szminkę i obcasy, sami nigdy nie rozstali się ze
smoczkiem.
Franciszek Kucharczak
PROŚBY DO

ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie, złączony z Maryją czystą miłością
Oblubieńca, naucz nas czcić Ją i kochać jako Niepokalaną. Twoje zaślubiny z Nią były osłoną Jej dziewiczej godności przed ludzkimi sądami; niech Twoja opieka strzeże nas od wszystkiego, co zagraża naszej czystości.
Święty Józefie, Tobie Duch Święty objawił przez
anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego; wstawiaj
się za nami, aby nas oświecał swoją łaską na drodze
zbawienia, a zarazem naucz nas wiernie współpracować z łaską Ducha Świętego.
Święty Józefie, Ty cierpiałeś nie mogąc znaleźć
miejsca w Betlejem dla mającego się narodzić Jezusa, jednak przyjąłeś to ze spokojem, poddając się
Bożej Opatrzności; naucz nas przyjmować wszelkie
przykrości z równowagą ducha.
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. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny.
2. Również dzisiaj III Niedziela miesiąca, ofiara na tacę, jest przeznaczona na remonty w
naszym kościele. Serdeczne Bóg zapłać, za złożone ofiary!
3. Przeżywamy miesiąc październik. Różaniec w naszym Kościele codziennie po Mszy św.
wieczornej o godz. 17.00 Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie młodzież i dzieci.
4. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy tyle
spraw do powierzenia Panu Bogu, spisujmy je na kartkach i polecajmy je przez opiekę
Matki Bożej.
5.W środę 24.10.2018r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego, do salki Jana
Pawła II po Mszy św. wieczornej i różańcu o godz. 17.00
6. Na dzieło Nowego Tysiąclecia czyli żywy pomnik św. Jana Pawła II zebraliśmy 1710 zł
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 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 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 21.10.2018-28.10.2018r
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
25 październik - Czwartek
7.00+ Genowefa Rokita
- od szwagra Ryszarda z żoną Halina i rodziną
7.00+ Jadwiga Długosz
- od Janiny i Ryszarda Gumalów z rodziną z Piwnicznej
17.00+ Janina Golba
- od bratowej Jadwigi Baran i Ewy Ratyńskiej z rodzin
26 październik - Piątek
7.00+ Jadwiga Długosz
- od Marii i Witolda Gamulów z rodziną z Piwnicznej
22 październik - poniedziałek
7.00 + Janina Długosz
7.00+ Barbara Mysior - od Barbary Bernatek
- od Wandy i Henryka Kuśmierskich
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
7.00+ Barbara Mysior
27 październik - Sobota
- od Haliny i Edwarda Kajdan z rodzina
7.00+ Witold Maciążek w 5 r. śm. - od żony
17.00+ Janina Golba - od syna Andrzeja
16.00* Skałka
17.00+ Witold Maciążek w 5 r. śm.
23 październik - wtorek
7.00+ Jadwiga Długosz
- od siostry z mężem
- od Bożeny i Franciszka Górków z rodziną
28 październik - Niedziela
7.00+ Genowefa Rokita - od bratowej Jadwigi z rodziną 7.00+ Mieczysław Kuchta- od wnuczki Anety z rodziną
17.00+ Kazimierz Wołoszyński
9.00+ Kornelia w 1 r. śm. i Stanisław Klimek
- od Genowefy i Alfreda Struzik
10.30+ Bronisława w 25 r. śm. i Władysław Lipka;
24 październik - Środa
+ Alfreda i Edmund Matysek
7.00+ Barbara Myskior - od rodziny Krynickich
12.00* Sakr. Chrztu Św.
7.00+ Jadwiga Długosz
16.00* Skałka
- od Teresy i Tadeusza Polańskich z Piwnicznej
17.00+ Tadeusz Lipowy
21 październik - Niedziela
7.00+ Zenobia Czerniszew
- od chrześnicy Małgorzaty z rodziną
9.00+ Józef Piątek; + Aniela Pilarczyk
10.30+ Bronisław i Jerzy Wieczorek
12.00+ Małgorzata Milejska; + Marianna i Jerzy
Półkoszek; + Stanisława Klimczyk; + Leon,
Czesław, Bronisława i Maciej Wacowscy;
+ Władysława i Roman Smętek
16.00* Skałka
17.00+ Janina Golba - od Stanisławy Podsiadło

