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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Intencje

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
”Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i
tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i
mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Łk 18,9-14

Faryzeusz

nictwem narodowo-religijnym, które sprzeciwiało
się jakimkolwiek zmianom w Prawie. Pielęgnowali
„ Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Bo- przywiązanie do Prawa Mojżeszowego oraz ustnej
że, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
tradycji religijnej. Pierwsze wzmianki o faryzezdziercy, oszuści, cudzołożnicy ”.
uszach pochodzą z II wieku przed Chrystusem.
Słowo faryzeusz - za sprawą Ewangelii - Wzajemnie nazywali się „towarzyszami i wyraźnie
kojarzy się nam z człowiekiem fałszywym, obodcinali się od wszystkich, których uznawali za
łudnym, udającym pobożność. Tymczasem fary- nieczystych. Modlitwa faryzeusza, przytoczona
zeusze, dzięki swojej narodowo-konserwatywnej przez Pana Jezusa w przypowieści o faryzeuszu i
orientacji polityczno-religijnej, w czasach Pana
celniku, w pełni oddaje ich mentalność i dążenie do
Jezusa, uznawani byli w Izraelu za prawowierizolacji.
nych. Historyk żydowski tamtych czasów, Józef
Chociaż Pan Jezus wielokrotnie piętnował
Flawiusz, wspomina o wielkim autorytecie, ja„faryzejski" sposób myślenia, wywyższanie się i
kim darzył ich naród - bez wahania wierzył każ- przesadny rytualizm, to jednak nie można widzieć
demu ich słowu.
w ich postępowaniu jedynie cech negatywnych.
Grecka nazwa pharisaios, od hebrajskie- Faryzeusze chętnie dyskutowali z Jezusem, zaprago peruszim, znaczy tyle, co odróżniający się,
szali Go do stołu, ponieważ czuli się odpowiedzialodosobniony, separatysta. Faryzeusze byli stron-
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ni za religijne życie narodu. Toczyli długie spory z
saduceuszami, wytykając im ich niewiarę. Ostrzegali nawet Jezusa przed złymi intencjami Heroda:
„Przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: Wyjdź i
uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić" (Łk 13, 31).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

Niektórzy faryzeusze po zesłaniu Ducha Świętego
uwierzyli w Jezusa (Dz 15, 5), wśród nich Paweł,
który pisał o sobie: „w stosunku do Prawa - faryzeusz" (Flp 3, 5).
Ks. Maciej Szczepaniak

o Jezusie

3) A zatem czy Jezus powiedział i uczynił to wszystko,
co utrzymują autorzy Nowego Testamentu? A jeśli nie,
dlaczego wkładaliby słowa w Jego usta lub wymyślali
historie o Jego wielkich czynach?
Pytanie to przywodzi nas z powrotem do sprawy
„prawdziwego” Jezusa. Pomocnym jest rozróżnienie
trzech możliwych znaczeń tego określenia. Po pierwsze,
jest Jezus, który rzeczywiście powiedział i zrobił określone rzeczy w ściśle określonych okolicznościach. Do tego
Jezusa nie mamy właściwie dostępu, ponieważ On sam
niczego nie napisał, a Ewangelie nie są biografiami we
współczesnym sensie zbierania i przechowywania konkretnych informacji. Po drugie, jest Jezus „historyczny”
tj. Jezus, który może być zrekonstruowany przy pomocy
metod krytycznych badań historycznych. Nasz dostęp do
tego Jezusa jest ograniczony, ale ważny. Poprzez analizę
krytyczną możemy poznać pewne charakterystyczne sposoby Jego działania i mówienia, jak głoszenie królestwa
Bożego w przypowieściach i ukazywanie obecności królestwa poprzez jedzenie i picie z celnikami i grzesznikami. Taka rekonstrukcja w dużej mierze zależy od wspomnień pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Jak w przypadku jakiejkolwiek wielkiej postaci historycznej, Sokratesa, Lincolna, czy Kennedy’ego, pamięć taka ma podstawy w rzeczywistości historycznej, ale jest wysoce selektywna i zwykle skupia się na „pamiętnych chwilach”, tym
sposobem wyłączając, albo jako zapomniane, albo jako
na pozór nieważne, określone konkretne szczegóły, takie
jak dokładny czas, czy miejsce poszczególnego wydarzenia. Wiele z materiałów ewangelicznych było niewątpliwie zależne od tego rodzaju pamięci wybiórczej. Wspólnota zebrana na modlitwie wspomina pamiętne chwile:
wpływ jaki miał Jezus, ciętość Jego słów i przytłaczającą
moc Jego czynów; wspomina, ale również ozdabia i rozwija, jak wszyscy dobrzy opowiadacze, by wydobyć
głębszą prawdę, która w nim była zawarta.
Na koniec, jest biblijny Chrystus: ten głoszony i interpretowany poprzez cytaty ze Starego Testamentu, poprzez
refleksję teologiczną nad Jego znaczeniem i przede
wszystkim poprzez ciągłe doświadczanie jego obecności
w mocy Ducha. To ostatnie jest najważniejsze dla zrozumienia tego, co robili autorzy Nowego Testamentu. Tak
jak w Starym Testamencie byli prorocy natchnieni przez
Ducha Świętego, którzy mogli powiedzieć: „To mówi
Pan...” tak i w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich
byli prorocy, którzy powstawali w zgromadzeniu i głosili
słowo zmartwychwstałego Jezusa. Z natchnieniem mamy
do czynienia przede wszystkim przy wspólnocie zebranej
w mocy Ducha Świętego. Tekst pisany zależy od tego
fundamentalnego doświadczenia żywego głosu zmartwychwstałego Jezusa i równocześnie je odzwierciedla.

Michael L. Cook SJ

4) Ale dlaczego mam wierzyć, że coś jest
prawdą, jeśli się to rzeczywiście nie
wydarzyło?

Twoje pytanie porusza sprawę, która dla większości ludzi współczesnych jest największą przeszkodą
w rozumieniu Pisma świętego. Większość z nas,
dzieci Oświecenia, które zaczęło się w osiemnastym wieku jako ruch mający na celu wyzwolenie
rozumu ludzkiego z więzów myślenia dogmatycznego, podpisałoby się pod stwierdzeniem: „Jeśli się
to nie wydarzyło, nie jest to prawdą”. Mentalność
empiryczna, żądanie naukowego lub historycznego
„dowodu” jako papierka lakmusowego rzeczywistości, jest tak bardzo częścią wyposażenia naszych
umysłów, że nie bardzo jesteśmy tego świadomi.
Jednakże ,najprawdziwsze” rzeczy w życiu, to często rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły lub nie
podlegają sprawdzeniu empirycznemu. Kiedy czyta
się powieść, jest ona prawdziwa mimo, że nic się w
tej powieści nigdy nie wydarzyło tak jak zostało
opisane. Jest ona prawdziwa, ponieważ dotyka najgłębszych symbolicznych poziomów ludzkiego doświadczenia; jest prawdziwa, ponieważ oświeca
umysł i porusza serce, ponieważ współbrzmi z tym,
co w nas najgłębsze i najlepsze, i wywołuje oddźwięk, który jest często zbyt głęboki, by go odpowiednio wyrazić.
Taki jest rodzaj wpływu, jaki miał Jezus na swych
współczesnych, a także na późniejsze pokolenia aż
do dnia dzisiejszego. Na przykład, tym, co jest
prawdziwe w odniesieniu do Jezusa uciszającego
burzę (Mk 4, 35-41) i kroczącego po wodzie (Mk 6,
45-52) nie jest raczej dziwny fakt empiryczny, że
Jezus przekracza prawa natury, lecz ważniejszy
fakt, że Jezus zarówno wtedy jak i teraz wzywa nas
do wiary pośród burz życia i przynosi pokój do naszych serc. To zawsze pozostanie prawdą, czy Jezus kiedykolwiek kroczył po wodzie, czy nie. Kiedy zatem czytamy Pismo św. musimy się nauczyć
myśleć symbolicznie i nie zawsze zajmować umysł
wyłącznie faktami. Prawda jest zbyt ważna, by ją
sprowadzać do dosłowności.

2015,
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Ludzkie przekonania zależą od tego, komu ludzie pozwalają się przekonywać.
W sobotę 15 października patrzyłem na roz- wymowny. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby zaciągające się pod jasnogórskimi
uważyć, że to coś daleko więcej
wałami morze ludzi. Jesienią
niż zestawienie dwóch grup sporzadko przybywają pod częstołecznych o sprzecznych pogląchowski klasztor takie tłumy.
dach. To jest ilustracja słów św.
Ostatnio zdarzyło się to bodaj
Pawła, że nie toczymy „walki
w 1655 r. – ale wówczas ludzi
przeciw krwi i ciału, lecz przenie było aż tak wielu, a za to
ciw Zwierzchnościom, przeciw
byli niezbyt życzliwie nastawieWładzom, przeciw rządcom
ni. Tym razem było inaczej –
świata tych ciemności, przeciw
było przebaczenie, również tapierwiastkom duchowym zła na
kim jak szwedzcy najeźdźcy:
wyżynach niebieskich” (Ef
zaborcom, komunistom, nazi6,12). Tu widać, o co naprawdę
stom. Tłum, klęcząc wokół Jechodzi: o zbawienie człowieka.
Wielka Pokuta nie była żadnym
zusa
wystawionego
symetrycznym
protestem, w ogóle nie
w olbrzymiej monstrancji, pobyła protestem – to było spotkanie
wtarzał, że przebacza także
Polaków, którzy zechcieli postawić
zbrodnie katyńską i wołyńską.
siebie w świetle Boga. W takiej jasnoDla mnie to było szczególnie
ści nie ukryje się żaden brud – i wtedy
człowiek widzi, że ma za co przepraporuszające – bo choć nieraz
szać i za co pokutować. Za grzechy
mówi się o potrzebie przebaczenasze, narodu i całego świata.
nia między sobą i narodami, to
zazwyczaj jest to inicjatywa jaFranciszek Kucharczak
kiejś grupy, wąskiego środowiska, i brak wyraźnej informacji zwrotnej. Tutaj ta
informacja była natychmiastowa, a została wypowiedziana ustami wielu rodaków zebranych tu
WIĘCI O UCHARYSTII
z całej Polski.
– Przebaczamy! – niosło się nad placem, a chłodny
październikowy wiatr roznosił echo tego świętego
słowa daleko, daleko. I cała Polska to usłyszała.
Dotarło do mnie, że teraz otwierają się drzwi do
„Podobnie jak chleb ziemski dzięki
prawdziwego pojednania: nie drogą kalkulacji poliwezwaniu Boga nie jest już zwykłym
tycznych, wyliczonych na zasadzie rachunku zychlebem, ale Eucharystią, a składa się z
sków i strat, nie na zasadzie porozumień i paktów
z natury nietrwałych – tylko w Duchu Świętym.
dwóch elementów, ziemskiego i
Olbrzymi tłum ludzi uwolnionych i pojednanych
niebieskiego, tak też i my przyjmując
między sobą i z Bogiem (setki księży spowiadało na
Eucharystię, wyzbywamy się
placu przez cały dzień do upadłego) nasunął mi skojarzenie z innym tłumem – czarnym, zapiekłym
zniszczalności, a otrzymujemy
w gniewie, z wyciągniętymi środkowymi palcami
nadzieję zmartwychwstania”
i z wrzaskiem „wyp...ać!”. I też, tak jak tu, widok
(św. Ireneusz).
z góry, ale na pierwszym planie kobieta
z odpychającym czarnym makijażem pokazuje do
obiektywu „fucka”. Ten obraz utkwił mi mocno
„Nigdy nie ma za wiele czasu, aby
w pamięci, bo zdjęcie z niego zamieściła na pierwprzygotować się do Komunii św.
szej stronie „Gazeta Wyborcza”, triumfująca po
„czarnym poniedziałku”, gdy tłumy kobiet domaga(św. Ojciec Pio).
ły się „prawa do aborcji”.
Zachowałem sobie ten numer, bo jest niezwykle
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj 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. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
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 i 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 czwartek 27. X . 2016r po Mszy św. wieczornej i różańcu serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie.
5. W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Taca z tego dnia będzie przeznaczona na Stolicę Apostolską.
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 23.10.2016-30.10.2016

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 w r. śm.
10.30+ Zbigniew Pokorski 2 r. śm.
12.00+ Zofia Siedlecka
- od syna Włodzimierza z rodziną
16.00* Skałka
17.00+ Paweł Wacowski 2 r. śm. - od żony z dziećmi
24 październik - Poniedziałek
7.00+ Leszek Kochański - od córki z rodziną
7.00+ Maria Firek - od Marty i Radosława Skrzypiciel
z rodziną
17.00+ Władysław Kudela - od siostrzenicy Jadwigi z
córkami
25 październik - Wtorek
7.00+ Leszek Kochański - od rodziny Lejman i Picheta
7.00+ Maria Firek - od Sylwii Skrzypiciel z rodziną
17.00+ Władysław Kudela - od Cecylii Kolanko z rodziną
26 październik - Środa
7.00+ Maria Firek - od chrześniaka Piotra Podsiadło z
rodziną
7.00+ Zdzisław Stąpel - od Marianny i Stefana Piątek
17.00*Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
27 październik - Czwartek
7.00+ Witold Maciążek 3 r. śm. - od żony
7.00+ Maria Firek - od Anny, Damiana, Wiktorii i Oskara
Sprycha
17.00+ Tadeusz Lipowy

28 październik - Piątek
7.00+ Maria Firek - od Mari i Lesława Milejskich
7.00+ Regina Jaros
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
29 październik - Sobota
7.00+ Zdzisław Stąpel - od swatów Imiołek
7.00+ Leszek Kochański - od rodziny Sołtysik
16.00* Skałka
17.00+ Tadeusz Lipczyk - od żony
30 październik - XXXI Niedziela Zwykła
7.00+ Władysław Kwieciński 30 r. śm.;
+ Aleksander Grzesiak - od syna Andrzeja
9.00+ Adam Pilarczyk
10.30+ Bronisława i Władysław Lipka;
+ Alfreda i Edmund Matysek
12.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Marianny
Kajdańskiej w 100 r. ur., opiekę Matki Bożej
na dalsze lata życia
16.00* Skałka
17.00+ Witold Maciążek 3 r. śm. - od siostry z mężem

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Jan Świacki
Śp. Teresa Kosińska
Śp. Zofia Siedlecka
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki
wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

