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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przy
kazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz mi
łował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją
mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przyka
zania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego
jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I
nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Mt 12, 28b-34
Nie można być praktykującym
Uczony w Piśmie, który uznaje Jezusa i którego
Jezus pochwala, jest czymś tak wyjątkowym w
Ewangelii, że trzeba przyjrzeć się temu dokład
nie.
— O tak, Nauczycielu — woła uczony w Piśmie
— masz słuszność, mówiąc, że Bóg jest Jeden.
Miłować Go i miłować bliźniego więcej znaczy
niż wszystkie całopalenia i ofiary.
— Niedaleko jesteś od królestwa Bożego — mó
wi Jezus — widząc, że rozumnie odpowiedział.
Rozumnie... Uczony w Piśmie mówi bo
wiem o pokusie, przed którą często ostrzega nas
Jezus: abyśmy nie sądzili, że będziemy z Bogiem
kwita, skrupulatnie wywiązując się z obowiązku
modlitwy i uczestnictwa w obrzędach religijnych.

Czy zatem oddawanie Bogu czci, modlitwa, uczest
nictwo we Mszy świętej są czymś złym? Oczywi
ście, że nie. Ale uwaga uczonego w Piśmie, tak cie
pło przyjęta przez Jezusa, ujawnia odwieczne nie
bezpieczeństwo skrzywienia: a mianowicie nada
wanie zbytniego znaczenia gestom zewnętrznym, a
niedocenianie dyspozycji wewnętrznej. Uczony w
Piśmie musiał mieć na myśli religijne obrzędy, któ
re są jedynie pozorem miłości i które w końcu po
wodują, że ludzie czują się zwolnieni z miłości.
W słynnej przypowieści o miłosiernym Sa
marytaninie, poświęconej miłości braterskiej, nie
bez powodu jako przykład braku miłości Jezus sta
wia kapłana i lewitę, a zatem ludzi bardzo religij
nych. Być może pobożnie czytali Pisma, a kiedy
zobaczyli na drodze rannego, „ominęli go z dale
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ka” (Łk 10,31).
Przed spotkaniem z tym rozumnym uczonym w Pi
śmie Jezus napomniał faryzeuszy: „Obłudnicy! Iza
jasz słusznie powiedział kiedyś o was: ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode
Mnie” (Mk 7,6).
Niestety! Komu z nas nie zdarzyło się, że odmawiał
modlitwę albo szedł na Mszę świętą, nie zastano
wiwszy się nad stanem swojego serca w stosunku
do tej czy innej osoby? „Kiedy stajecie do modlitwy
— mówi również Jezus — przebaczcie, jeśli macie
co przeciw komu” (Mk 11,25).
Niedawno brałem udział w dyskusji na temat obo
wiązku uczestniczenia we Mszy świętej. Pewna ko

PYTANIA I ODPOWIEDZI

bieta powiedziała: „Najpierw zacznijmy kochać Bo
ga i ludzi, a wtedy będziemy czuli konieczność cho
dzenia na Mszę świętą. Obowiązek powinien wypły
wać z miłości”.
Jezus musiał spojrzeć na tę chrześcijankę z taką sa
mą sympatią, z jaką patrzył na tamtego uczonego w
Piśmie. I z jaką patrzy na nas w tej chwili, jeśli na
nowo postanawiamy, że nigdy nie będziemy skry
wać braku miłości za gestami i słowami obłudnymi,
czy choćby tylko powierzchownymi.
Aby mieć śmiałość powiedzieć: „Boże, kocham Cię
i kocham moich bliźnich”, trzeba bacznie obserwo
wać, jaka odległość dzieli nasze wargi i serce.
Ks. ANDRÉ SÈVE

o Jezusie

69. Czy Jezus ma teraz to samo ciało,
które miał przed śmiercią?
Tym pytaniem zajął się Paweł. Przewidział,
że ktoś zapyta: „A jak zmartwychwstają
umarli? W jakim ukazują się ciele?” (1 Kor
15, 35). W gruncie rzeczy mówi, że jest to
niemądre pytanie, ale potem kontynuuje
przez kilkanaście wersów, wyjaśniając co
ma na myśli. Posługuje się przykładami z
natury, by pokazać, że są różnorodne rodzaje
ciał. Ważne jest to, że Bóg daje każdemu je
go własne ciało zgodnie z tym, jak Bóg ze
chciał. Całe stworzenie, a zwłaszcza zmar
twychwstanie, zależy od Bożej mocy stwór
czej. Zasadniczą tezą Pawła jest pokazanie
kontrastu pomiędzy tym, co się zasiewa, a
tym, co wyrasta, ale ten kontrast zakłada
pewną ciągłość ludzkiej przemiany (ww. 51
53; Flp 3, 21).
Jedna rzecz jest pewna: ciało zmartwych
wstałe nie jest wskrzeszonym trupem, po
wrotem do życia doczesnego tak, że trzeba
by jeszcze raz stanąć w obliczu śmierci, jak
było w przypadku Łazarza (J 11, 3844; 12,
10). Paweł nie próbuje dać fizycznego opisu
zmartwychwstałego ciała. Objaśnia raczej
jego teologiczne znaczenie jako Boże zwy
cięstwo nad grzechem, Prawem i śmiercią.
A l e m e t a f o r a z m a r t w yc h w s t a n i a
(„obudzenie ze snu”) jest ważna. Nie
śmiertelność w sensie odłączenia nieciele
snej duszy, która może żyć wiecznie, od
ograniczeń fizycznego ciała, jest myślą grec
ką. Hebrajskie wyobrażenie zmartwychwsta
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nia jest bardziej całościowe. Odnosi się do
całej osoby jako nierozłącznie ucieleśnione
go ducha. Kiedy Paweł używa słowa soma
(ciało), ma na myśli całą osobę. To samo cia
łoosoba, które żyło przez normalną ludzką
długość życia od narodzin do śmierci, żyje
nadal po śmierci, ale już w zmartwych
wstałej chwale jako przekształcone przez
stwórczą moc Ducha Bożego. Ciągłość za
wiera zarówno identyczność (ta sama osoba),
jak i różnicę (ludzkie przekształcenie). Nie
możemy opisać w kategoriach fizycznych,
jakie jest zmartwychwstałe ciało. Możemy
jedynie mówić o tym poprzez analogię z na
szymi normalnymi doświadczeniami ludzki
mi, stwierdzając przy tym, że całkowicie
przekracza to nasze doświadczenie. Dobrym
przykładem jest nasze własne doświadczenie
wzrostu i rozwoju. Wiemy, że jesteśmy tą sa
mą osobą, którą byliśmy w chwili narodzin, a
jednak wiemy również, że zmieniliśmy się
zasadniczo.
Końcowa uwaga: znaczenie zmartwychwsta
nia ciał nie powinno być ograniczone do nas
jako jednostek. Zmartwychwstanie Jezusa
jest początkiem przekształcenia całego stwo
rzenia. A zatem pełne znaczenie zmartwych
wstania będzie znane dopiero wtedy, gdy
wszystkie stworzenia, duże i małe, zostaną
przekształcone w Chrystusie. Kościół pier
wotny uznawał we wspaniałym hymnie (Kol
1, 1520), że jeśli Jezus był „Pierworodnym
spośród umarłych”, to również był
„Pierworodnym wobec każdego stworzenia”.
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Słabość detonatora
Jeśli coś nie jest dobrem człowieka, nie jest też dobrem Kościoła
Dzień po rozpoczęciu seansów „Kleru” wicenaczel
na „Wyborczej” Aleksandra Klich wyraziła na ła
mach przekonanie, że
katolicy „zafundują
Kościołowi wstrząs –
jak moja koleżanka,
głęboko wierząca kato
liczka, która po obej
rzeniu filmu uznała, że
jej syn przestanie być
ministrantem”.
I to ma być oczyszcza
jący efekt tej produk
cji? Jeśli po obejrzeniu
filmu matka zabrania
synowi służyć przy oł
tarzu, to znaczy, że jej
syn stał się ofiarą obsesji, której ona nabawiła się
przez kontakt z kinowym ekranem. Toż przecież ta
kobieta fabularną opowieść uznała za rzeczywistość
sięgającą jej własnego otoczenia! Czyżby po seansie
przejrzała na oczy i w księżach ze swojej parafii roz
poznała pedofilów? A może uświadomiła sobie, że
wikarzy rozpijają jej syna albo ciągną go na panien
ki? Jeśli nie, to w imię czego osłabia jego zaangażo
wanie w Kościele? Jak może to rozumieć dziecko,
którego matka najwyraźniej chroni je przed kapła
nami w ogólności? Skoro oni wszyscy tacy podej
rzani, to jak chłopak ma im ufać jako szafarzom
sakramentów, jak ma się spowiadać, jak uczestni
czyć we Mszy, jak przyjmować ich kazania?
Ludzi, którzy tak rozumują, strach wpuścić do kina,
bo po obejrzeniu, powiedzmy, filmu o patologicz
nych rodzinach gotowi nie zakładać własnych albo –
jeśli już je mają – rozwieść się, a dzieci prewencyj
nie posłać do domu dziecka.
Widziałem „Kler”. Nieźle zagrana wizja ateisty, któ
ry zebrał wszystkie możliwe patologie w Kościele,
w takim stężeniu dostępne chyba tylko w piekle. Ge
neralnie jednak nic nadzwyczajnego i jeśli taki szum
towarzyszy temu filmowi, to tylko dlatego, że został
z góry obsadzony w roli detonatora, który spowodu
je wielkie bum i wreszcie pośle księży na księżyc.
Nic z tego nie będzie. To oczywiście prawda, że naj
większymi wrogami Kościoła są sami ludzie Ko
ścioła, którzy zdradzają swoją misję, rozmaici du
chowni cynicy, nadęte paniska, gorszyciele i krzyw
dziciele braci najmniejszych Jezusa. Jednak średnio
rozgarnięty katolik rozumie chyba tę banalną zasa
dę, że padające drzewo robi więcej hałasu niż las,
który stoi. Jeśli niektórzy nie są wierni Bogu, to nie

jest powód, żeby wszyscy Mu niewierność okazali.
Tymczasem taka jest właśnie retoryka
„naprawców”, którym
spieszno potańczyć na
pogrzebie Kościoła: ka
toliku, opuść to gniazdo
zła, odejdź, odejdź,
odejdź!
Dokąd? Tego nie mó
wią. Oni tylko robią ja
zgot, który ma zagłu
szyć zdrowy rozsądek.
Nabuzowany emocjami
masz odejść i zapiec się
w złości, winiąc wszyst
kich za grzechy niektó
rych i w imię tego od
mrażając uszy swej duszy. Bo to o ciebie chodzi.
Żebyś został sam i abyś błądząc po bezdrożach,
oderwał się od Chrystusa. I wtedy także ty staniesz
się ofiarą, może nawet większą od tych, których
skrzywdzili przestępcy w sutannach.
Franciszek Kucharczak

PROŚBY DO

ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie, Ty przez wiele lat pracowa
łeś mozolnie przy prostym warsztacie
w Nazarecie, aby zarobić na chleb dla Jezusa
i Maryi; zapal nas podobną gorliwością
w spełnianiu naszych codziennych obowiąz
kó w i n au cz n as z ado wo le ni a
z wykonywanej pracy.
Święty Józefie, Ty z wielką boleścią duszy
szukałeś zgubionego Jezusa; uproś nam ła
skę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Niego
na drogach naszego życia.
Święty Józefie, cieszyłeś się bardzo, kiedy
znalazłeś Jezusa w świątyni, gdzie rozpra
wiał z uczonymi w Piśmie o bliskim Króle
stwie Bożym; zapal nas apostolską gorliwo
ścią o rozszerzenie tego królestwa.

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. W środę 07 XI 2018r po Mszy św. o godz. 17.00 kolejne spotkanie
Kręgu Biblijnego w salce Jana Pawła II.
2. W środę również zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nie
ustającej Pomocy. Mamy tyle spraw do powierzenia Panu Bogu, spisuj
my je na kartkach i polecajmy je przez opiekę Matki Bożej.
3. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych, do dzi
siaj przynoszą podpisane plansze z naklejkami do zakrystii. Rozdanie
nagród, będzie w niedzielę 18.11.2018r po Mszy św. o godz. 12.00
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;
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 04.11.2018-11.11.2018r
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
08 listopad - Czwartek
+ Marianna i Jerzy Półkoszek;
7.00+ Jerzy Pawłowski - od siostry Anny z rodziną
+ Stanisława Klimczyk; + Leon, Czesław, Bronisława i 7.00+ Stanisława Miśkiewicz  od męża Władysława
Maciej Wacowscy; + Władysława i Roman Smętek
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
10.30+ Danuta w r. śm. i Zdzisław Lasak;
09 listopad - Piątek
+ Tadeusz Stefański
7.00+ Kazimierz Wołczyński  od Patrycji i Kingi
12.00* Za parafian
7.00+ Stanisława Miśkiewicz
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
 od córki Marii Bratek z rodziną
05 listopad - poniedziałek
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
7.00+ Irena Karcz
10 listopad - Sobota
 od Bożeny i Stanisława Bednarz z rodziną
7.00+ Kazimierz Wołczyński  od Wacława Firka i
7.00+ Genowefa Rokita  od sąsiadki Nowakowskiej
rodziny Pośpiechów i Wojciechowskich
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
17.00+ Walery w 1 r. śm. i Regina w 4 r. śm. Jaros
06 listopad - wtorek
11 listopad - Niedziela 100 - lecie
7.00+ Kazimierz Wołczyński
Święta Niepodległości
 od chrzestnej Janiny Cop z rodziną
7.00+ Janina Golba  od Doroty Jureczko
7.00+ Jerzy Pawłowski  od Dyrekcji i Grona
9.00+ Mieczysław Kuchta
Pedagogicznego oraz Pracowników Powiatowego
 od sąsiadki Janiny Koniec z córkami
Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu
10.30* Msza Św. za Ojczyznę
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
07 listopad - Środa
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry
7.00+ Mieczysław Kuchta
Paliga w 18 r. ur.
 od wnuczki Kamili z rodziną
17.00+ Barbara i Mieczysław Mysior  od Teresy i
7.00+ Stanisława Miśkiewicz  od rodziny Mikołajskich
Janusza Krasowskich z córką Agnieszką
04 listopad - Niedziela
7.00+ Alfreda Purgał  od córek i wnuczki
9.00+ Małgorzata Milejska;

