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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł:
«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Mt 16, 13-19
Jakim jesteśmy Kościołem?
Kiedyś na pytanie o to, czym jest Kościół, udzielano definicji katechizmowej: „Kościół jest to
społeczność prawdziwych chrześcijan, to znaczy
ochrzczonych, wyznających wiarę i naukę Jezusa
Chrystusa, przystępujących do jego sakramentów
i posłusznych ustanowionym przez niego pasterzom”. To określenie nie jest wystarczające. Nie
tylko z powodu szkolnej formy i przez zamknięcie prawdy o Kościele w definicji właściwej dla
dokumentów naukowych czy prawnych.
Kiedy Sobór Watykański II wypowiadał się o
Kościele, nie posługiwał się abstrakcyjnymi słowami i wyrozumowanymi definicjami, ale figurami i symbolami, które znajdujemy w księgach
Pisma Świętego. Jakie to są obrazy?
Główny dokument soboru o Kościele (Lumen
gentium) odnosił do Kościoła następujące poję-

cia: Izrael Boga, Królestwo niebieskie, Państwo,
Miasto Boga, Jeruzalem niebieskie, Oblubienica
Chrystusa, Matka wierzących, Pole Boga, Winnica
Pańska, Owczarnia Chrystusa, Dom Boga, Lud Boga i Ciało mistyczne Chrystusa. Który z tych obrazów i porównań jest szczególnie bogaty w znaczenie? Gdy papież Paweł VI po soborze wyjaśniał
znaczenie tych porównań Kościoła, wówczas
pierwszą katechezę poświęcił w całości Kościołowi
przedstawionemu jako dom Boga.
Właśnie wtedy Paweł VI przypomniał zdanie z dzisiejszego drugiego czytania: „Jesteście Bożą budowlą”, które można też przetłumaczyć: „Jesteście
Bożym budowaniem” (1 Kor 3,9). Dla obrazu Apostoła papież znalazł podstawę w obietnicy Jezusa
złożonej Piotrowi w czytanej dziś Ewangelii:
„Zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18); Na tę rolę apostoła wskazuje imię Piotr, nadane Szymonowi, któ-
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re w języku greckim oznacza skałę.
To odniesienie do budowy pozwala dostrzec dwa
wymiary Kościoła. W pierwszym ujęciu Kościoła
jako domu Boga dominuje aspekt statyczny, o którym najpierw powiedział papież w serii pytań retorycznych, wskazujących na pozytywną odpowiedź:
„Czyż dom nie jest mieszkaniem? Czy nie mówi on
o pewnym zaciszu domowym, o miejscu, gdzie cała
rodzina się schodzi? O jakiejś wewnętrznej jedności, o przeżywanej i strzeżonej serdeczności? W zastosowaniu do wielości osób czyż ten obraz domu
nie poucza nas, że wielość ta powinna kształtować
wspólnotę, która powinna być jednością w miłości,
w zgodzie, w tożsamości myśli i uczuć? Czyż mogłoby być inaczej, gdy chodzi o Kościół Chrystusowy przedstawiony jako dom Boży?”.
Zwróćmy uwagę na tę interpretację Kościoła jak
domu w sensie przestrzeni kształtowania wspólnoty,
która przeżywa jedność w miłości i zgodzie, w tożsamości myśli i uczuć.

Drugie ujęcie Kościoła, zdecydowanie bardziej dynamiczne, potrzebne nam jest zwłaszcza w tym czasie, kiedy z jednej strony jest tyle krytyki pod adresem Kościoła
widzialnego, instytucjonalnego, zaś z drugiej – nie brakuje też zamykania oczu na jego realne braki. Podobnie
było zaraz po Soborze Watykańskim II, kiedy zaczęły
pojawiać się wśród wierzących dwa przeciwstawne spoj-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

rzenia na Kościół.
Z jednej strony formułowano coraz donośniej postulaty
zmian w Kościele, pochodzące od tych, którzy byli coraz
bardziej zniecierpliwieni jego rzeczywistymi albo urojonymi brakami. Z drugiej strony odwoływano się do definicji Kościoła jako społeczności doskonałej i zupełnej. U
jednych i drugich brakowało spojrzenia na Kościół oczami papieża Pawła VI, który, wychodząc z perspektywy
biblijnej, widział w nim konstrukcję Boga:
„Porównanie z konstrukcją, z budowaniem nasuwa nam
tyle innych rozważań. Kościół jest budowaniem «ciągle
trwającym». Nie jest on konstrukcją wykończoną. Jest
ciągle w trakcie wykańczania. Czyż aspekt ten nie przemawia do nas z historii Kościoła? Czyż nie mówi nam o
nim rozwój Kościoła, rozwój urzeczywistniany przez
Chrystusa Pana, jego prawdziwego budowniczego, i
przez działanie Ducha Świętego? Czyż on nie ukazuje
nam, że Kościół jest jeszcze niewykończony, że rośnie
ustawicznie i że jego piękno objawia się w miarę, jak budowa nabiera kształtów, to znaczy w ciągu wieków?”.
Niech to nauczanie o Kościele, przekazane nam przez
wielkiego papieża ostatniego soboru, pomoże nam miłować prawdziwie Kościół pomimo braków w nim, które
tak naprawdę są tylko naszymi, ludzkimi brakami. Albowiem pozostając w Kościele, możemy usunąć te braki,
przez to, że damy się użyć przez Boga budującego swój
Kościół – damy się użyć jak kamienie, które będą pasowały do Jego projektu tej świętej budowy.

o Jezusie

68. Czy twierdzisz, że przed zmartwychwstaniem

Jezus nie był Bogiem?

Tabor

Nie, ale twierdzę, że cokolwiek mamy na myśli nazywając Jezusa Bogiem, musi to w pełni obejmować Jego życie ludzkie. Jezus, ze względu na swą jedność z bóstwem, nie jest w żaden sposób mniej człowiekiem niż
my. Wprost przeciwnie, to właśnie Jego zjednoczenie z
bóstwem czyni go najpełniej człowiekiem, „Istotą ludzką” lub „Synem Człowieczym”, który w pełni, ale w
sposób dla siebie wyjątkowy, urzeczywistnia stwórczy
zamiar Boga dla całej ludzkości To, czym On jest z natury, my posiadamy przez adopcję (lub udział) w Nim (Rz
8, 15). Zmartwychwstanie objawia przede wszystkim
pełnię tego, co znaczy być człowiekiem. Jezus nie jest
mniej człowiekiem, ponieważ jest Bogiem; raczej to my
jesteśmy mniej ludźmi, ponieważ jesteśmy wyobcowani
i odłączeni od bóstwa. Grzech nie czyni nas ludźmi; on
nas odczłowiecza, ponieważ odcina nas od jedynego źródła prawdziwego człowieczeństwa, od Boga Jezusa, żywego, działającego, obecnego w naszych sercach i we
wszystkich naszych wzajemnych powiązaniach.
Zatem zmartwychwstanie doprowadza do zakończenia
lub wypełnienia stwórczy zamiar Boga dla rodzaju ludzkiego. Paweł, używając kontrastującej obrazowości apokaliptycznej (różnica pomiędzy tym światem, a światem
przyszłym), mówi, że zasiewa się „ciało zmysłowe”. Nawiązuje do Księgi Rodzaju 2, 7, gdzie pierwsza istota
ludzka (Adam) została stworzona z prochu ziemi i
tchnienia Bożego (Ducha) tak, że to, co zostało ukształ-
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towane stało się „istotą żywą”. Jest to normalne, ludzkie,
„Adamowe” istnienie, które jest udziałem każdego z nas,
a zwłaszcza Jezusa. Jednak, jak uczy Paweł i w Liście do
Rzymian, rozdziały 5-7, to ludzkie życie podlega mocy
grzechu (rozdział 5), śmierci (rozdział 6) i Prawa
(rozdział 7). W przeciwieństwie do tego życia, to, co powstaje, mówi Paweł, to „ciało duchowe” (jak jest to często tłumaczone w 1 Kor 15, 44). Uważam, że znaczy to,
że to, co powstaje jest w cielesnej ciągłości (soma = ciało, użyte w obu zwrotach) z tym, co się zasiało, ale teraz
ta sama „ucieleśniona osoba” zostaje przemieniona przez
stwórczą moc Ducha Bożego. Jest to nowe stworzenie,
nowa istota ludzka.
Tradycyjnie mówimy o trzech darach, które Adam i Ewa
posiadali i utracili, a mianowicie łaskę uświęcającą
(jedność z bóstwem), nieskażoność (pełne i harmonijne
posługiwanie się zdolnościami ludzkimi bez skłonności
do pożądliwości lub słabości ciała) i nieśmiertelność (w
sensie nie podlegania mocy śmierci). Odpowiednio każdy
z tych darów ma swe przeciwieństwo: grzech - Prawo śmierć (jak pisze Paweł w Liście do Rzymian rozdziały 5
-7). Jakkolwiek rozumielibyśmy historię Adama i Ewy,
dla Pawła jest na pewno prawdą, że Bóg pokonał moc
grzechu, Prawa i śmierci w zmartwychwstaniu Jezusa (1
Kor 15, 56-57; Rz 8). Moim zdaniem, Jezus jako zmartwychwstały urzeczywistnił w sobie i skutkiem tego dał
wszystkim ludziom udział pełny i ostateczny w odmienieniu stanu ludzkiego (1 Kor 15, 51-52): zjednoczenie z
bóstwem, w pełni nieskażone ludzkie istnienie i zwycięstwo nad ostatnim wrogiem, śmiercią.
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Gdy umierasz nie gotowy
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Bóg ostatecznie powołuje nas wtedy, gdy nas odwołuje.

Łukasz był prawnikiem, pracował w sądzie. Ale
ponad rok temu, gdy miał 36 lat, zwolnił się z pracy,
zostawił wszystko i poszedł do seminarium dla
starszych mężczyzn w
Krakowie. Spośród tych
starszych on należał do
najmłodszych. W słoneczne popołudnie w połowie września Łukasz…
zmarł. Nagle, w jednej
chwili, gdy siedział nad
artykułami naukowymi
potrzebnymi do ukończenia doktoratu z prawa.
Chciał z nimi zdążyć
przed powrotem do seminarium po przerwie wakacyjnej.
Tego dnia przypadało liturgiczne święto św. Stanisława Kostki. W kościołach był czytany fragment z
Księgi Mądrości: „Sprawiedliwy, choćby umarł
przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. (...) Dusza
jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości”. I dalej: „A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do
serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i
nad świętymi Jego opatrzność”.
Coś jest w tym niepojmowaniu Bożego miłosierdzia.
Bo my, widząc martwe ciało, jesteśmy jak ktoś, kto
poród ocenia wyłącznie na podstawie leżącej we
krwi odciętej pępowiny. Widząc coś takiego, nabieramy przekonania, że tu stało się coś strasznego – a
to radość przecież, bo człowiek się narodził.
Wiadomość o śmierci kleryka Łukasza zamieściłem
na stronie gosc.pl. Czytający deklarowali w komentarzach modlitwę, ale ktoś zamieścił też ironiczną
uwagę: „A co to, Bóg się rozmyślił?”. Że niby to
bez sensu, że Bóg człowieka powołuje, a w trakcie
realizacji wezwania nagle „zmienia zdanie”.
Właśnie tak wygląda to nasze płaskie myślenie, zakorzenione w rozumowaniu, że człowiek jest zrealizowany wtedy, gdy osiągnie to czy tamto. Wcześniej, gdy się do tego przygotowuje, jest jakby nieDo wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Maria Magdalena Pyrdoł
Wojciech Bilnicki
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece. Amen.

pełnym człowiekiem, jakby mu czegoś do kompletnego człowieczeństwa brakowało. Stąd pretensje do
Boga: „Czemu go zabierasz
w takiej chwili, to jeszcze
nie był ten czas!”. Ale dla
Boga najwyraźniej pełnymi
ludźmi jesteśmy na każdym
etapie – dlatego dopuszcza
śmierć ludzi przed narodzeniem i po narodzeniu. Dlatego umierają niemowlęta,
dzieci i młodzież, z tej
przyczyny zdarza się
odejść i uczniom, i studentom. Oni wszyscy są prawdziwymi ludźmi, a nie jakimiś kandydatami do człowieczeństwa.
Na tym świecie i tak zawsze do czegoś się przygotowujemy: przedszkolak do
szkoły, student do dyplomu, pracownik do emerytury, a emeryt do… no, do różnych rzeczy, ale raczej
nie do śmierci, bo wciąż ma poczucie, że jeszcze nie
jest gotowy.
A jednak zawsze jesteśmy gotowi do tego, żebyśmy
„byli gotowi”. Nie jest gotowy tylko ten, kto miłosiernemu Bogu mówi „nie” – i ten może mieć problemy, ale to jego wybór.
Bóg traktuje nas poważnie na każdym etapie naszego życia – dlatego dopuszcza ludzi w każdym wieku
do tajemnic, dosłownie, śmiertelnie poważnych.
Franciszek Kucharczak

PROŚBY DO

ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie, Ty święcie zakończyłeś swoje życie na rękach Jezusa i Maryi; uproś nam
wytrwanie w łasce Bożej do końca i bądź
przy naszej śmierci razem z Jezusem
i Maryją, abyśmy mogli oddać duszę
w Wasze ręce z nadzieją wiecznego zbawienia. Święty Józefie, Ty jako Mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, Obrońca
i Opiekun Jezusa, otrzymałeś w niebie szczególną chwałę; bądź zawsze naszym Orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy
z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali życie wieczne. 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. Można zgłaszać wypominki za zm. roczne i półroczne na określoną godzinę w Niedzielę. Polecani będą Dobremu Bogu, od
pierwszej niedzieli listopada. Msze św. oktawalne za zmarłych będą połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Przypominamy że, Pismo Św. głosi, iż: "słuszną i zbawienną rzeczą jest, modlić się za zmarłych, aby od win zostali wybawieni".
2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; o 10.30 procesja na cmentarzu
a o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu; i o godz. 17.00 Msza św. oktawalna za zmarłych w Kościele. W Cementowni
Msza św. o godz. 8.00; Przy wyjściu z Kościoła i na cmentarzu w tym dniu będzie można złożyć ofiarę do puszki na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W Dzień Zaduszny w piątek, Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i o godz.
16.00 w kościele wypominki za zm. przed procesją na cmentarz, po procesji na cmentarzu w kaplicy Msza św. oktawalna
za zm. o godz. 17.00 Wierni którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpią-

cych. Odpust w dniach od 1- 8 listopada jest odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami: * być w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi św.,* przyjąć Komunię Świętą. * wyznać wiarę " Credo ". * pomodlić się według intencji Ojca Świętego. Odpust zupełny można
zyskać tylko dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień. W pozostałe dni roku zyskujemy odpust cząstkowy

3. Porządkując groby swoich bliskich pamiętajmy aby śmieci wrzucać do pojemnika na śmieci.
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca, Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza Św. w Cementowni o godz.
8.00. I Piątek miesiąca. Dzień Zaduszny, Spowiedź św. w Kościele przed każdą Mszą św. i I Sobota miesiąca, odwiedziny
chorych od godz. 9.00. i Msza Św. dla Kół Różańcowych o godz.16.00
5. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych, przynoszą podpisane plansze z naklejkami do zakrystii do niedzieli 04.11.2018r włącznie. Rozdanie nagród, będzie 18.11.2018r po Mszy św. o godz. 12.00
6. Dzisiaj ostatnia Msza św. w Sanktuarium Batki Bożej Skałkowej na Podzamczu, kolejne 01.05.2019r o godz. 17.00
Wszystkich serdecznie zapraszamy na Msze św. do Ogrodzieńca w stałych godzinach.
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 zakończenie
początek 01.05.2019r 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 28.10.2018-02.11.2018r

28 październik - Niedziela
7.00+ Mieczysław Kuchta- od wnuczki Anety z rodziną
9.00+ Kornelia w 1 r. śm. i Stanisław Klimek
10.30+ Bronisława w 25 r. śm. i Władysław Lipka;
+ Alfreda i Edmund Matysek
12.00* Sakr. Chrztu Św.
16.00* Skałka
17.00+ Tadeusz Lipowy

29 październik - poniedziałek
7.00+ Janina Długosz - od rodziny Górków ze Starego
Sącza i Woli Kroguleckiej
7.00+ Stefania i Roman Kozłowski
- od córki i syna z rodzinami
17.00+ Ligia Musialska - od córki Elżbiety z mężem i
wnuka Dariusza z żoną i dziećmi
30 październik - wtorek
7.00+ Jadwiga Długosz - od rodziny Szewczyków z
Sieniawy z Nowego Targu
7.00+ Sławomir Kozłowski w 1 r. śm. - od rodziców i
brata Sebastiana z rodziną
17.00+ Janina Golba
- od Władysława i Bożeny Baran z rodziną
31 październik - Środa
7.00+ Sławomir Kozłowski w 1 r. śm.
- od siostry Iwony i Wojciecha Rucin z rodziną
7.00+ Jadwiga Długosz - od Lidii Stąpel z rodziną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

01 listopad - I Czwartek
Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00+ Zenobia Czerniszew - od siostry Heleny
9.00+ Barbara Nicia w 2 r. śm.
11.00* Msza Św. na Cmentarzu
15.00* Cementownia
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
02 listopad - I Piątek
Dzień Zaduszny
7.00+ Wit, Marianna i Henryk Piątek;
+ Stanisław Pilarczyk
7.00+ Za zmarłych z Koła Różańcowego w Ogrodzieńcu
9.00+ Za zmarłych z III - Zakonu Św. Franciszka
17.00* Msza św. oktawalna i ZBIOROWA za zm.
03 listopad - I Sobota
7.00+ Alfreda Purgał - od córek i wnuczki
16.00* Żywy Różaniec
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
04 listopad - Niedziela
7.00+ Alfreda Purgał - od córek i wnuczki
9.00+ Małgorzata Milejska; + Marianna i Jerzy Półkoszek;
+ Stanisława Klimczyk; + Leon, Czesław, Bronisława i
Maciej Wacowscy; + Władysława i Roman Smętek

10.30+ Danuta w r. śm. i Zdzisław Lasak;
+ Tadeusz Stefański
12.00* Za parafian
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych

