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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie
oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą
oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
"Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie".
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: " Panie, Panie, otwórz nam ". Lecz on odpowiedział:
"Zaprawdę powiadam wam, nie znam was".
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». Mt 25, 1-13

Stój, nie pali się!

Czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Pana
jest zdolnością, której nie możemy zaniedbać
Przypowieść ma w sobie wątek tragiczny
– podążanie głupich panien, by zakupić oliwę.
Trzeba czuwać nad swoim sercem. „Wesoło
błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa” (Prz 13,9).
Niewierność polegająca na braku czuwania to efekt działania złego ducha, który ciągle
ponagla człowieka do takiej aktywności, by nie
było czasu na zastanowienie się, na rozmyślanie,
na adorację Jezusa, na zatrzymanie się w biegu ży

-cia. Szatan posługuje się jedną z najskuteczniejszych metod odciągnięcia nas od sensu życia: nie
masz czasu! Głupie panny pobiegły mimo tego, że
było już ciemno i była noc. Mądre panny potrafiły
zatrzymać się, poczekać na obecność Boga. Każdy
z nas potrzebuje nie tylko wytchnienia, ale też wytchnienia w Bogu. Nadaktywność sprawia, że tracimy z lamp oczu najważniejsze światło: Boga. Wtedy pozostaje już tylko bieg w ciemności, ku grzechowi. Sidła szatana polegają między innymi na
tym, by człowieka nieustannie zajmować czymkolwiek, byleby tylko ten nie miał czasu dla Jezusa.
Faraon, widząc przebudzenie duchowe Izraela, nakazał: „Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł,
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jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: Pójdźmy złożyć
ofiarę naszemu Bogu. Praca tych ludzi musi się stać
cięższa” (Wj 5,8).
Z takiej zasadzki jest tylko jedno wyjście:
nie pozwolić, by z naszych oczu znikł Bóg. Nawet
gdyby się straciło na jakiś czas z oczu Pana, nie dać
się skusić do pogoni świata, do pracoholizmu za
wszelką cenę! Nie musimy się tak spieszyć, jak się
spieszymy. Nie pali się! „Błogosławię Pana, który
dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie
serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie
zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy” (Ps 16-

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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,7–8). To jest ta czujność. Lepiej nie zdać egzaminu,
niż zdać i nie znaleźć czasu na Biblię. Każdej nocy
lepiej nie być przytulonym, byleby przytulić w swoim sercu Ducha Świętego. Nie przegapić spowiedzi,
nie zapomnieć o Eucharystii, nie zaniedbać Boga,
choćby się zaniedbało wszystko inne. Czytamy wyraźnie: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o
Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6,33–34).
Ks. Augustyn Pelanowski

o Jezusie

38. Jak wygląda sprawa pokus?
Czy Jezus doświadczał pokus tak jak my?
Kwestia pokusy i grzechu jest, jak mi się zdaje,
sprawdzianem tego, na ile poważnie bierzemy człowieczeństwo Jezusa. Czy naprawdę doświadczył
wszystkiego, czego my doświadczamy? List do Hebrajczyków tak uważa. Chociaż zawiera on wyraźną
doktrynę bóstwa Jezusa ukazanego jako Mądrość
Boża wyniesiona na prawicę Majestatu na wysokościach (1, 1-4) i w ten sposób wyższa od proroków,
od aniołów, od Mojżesza, od kapłanów i ofiar świątynnych, może również powiedzieć: „Nie takiego
bowiem mamy arcykapłana, któryby nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (4, 15). Słowo tłumaczone jako
„doświadczony” znaczy również „kuszony”. I znowu: „A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (5, 8), zdanie powiedziane w odniesieniu do Jego modlitwy w ogrójcu.
Cokolwiek byśmy powiedzieli o bóstwie Jezusa,
musimy pozwolić, żeby Jego człowieczeństwo w
pełni działało. Wiemy, że nie zgrzeszył, nie dlatego,
że możemy zanalizować wewnętrzne stany Jego
umysłu, ale dlatego, że Bóg wskrzesił Go z martwych. Jednakże fakt, że musiał „nauczyć się posłuszeństwa” sugeruje ludzkie zmagania z siłami zła.
Posłuszeństwo jest sprawą woli ludzkiej, a nie boskiej. Paweł przedstawia ludzkie życie Jezusa jako
odwrócenie nieposłuszeństwa Adama przez Jego
własne posłuszeństwo (Rz 5, 12-21). Oznacza to, że
Jezus w pełni wszedł w zmagania i słabości życia
ludzkiego zdominowanego przez moce grzechu,
Prawa i śmierci, i jakby od wewnątrz przekształcił
ludzkie nieposłuszeństwo. Paweł mówi o Bogu, który zesłał swego własnego Syna „w ciele podobnym
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do ciała grzesznego” (Rz 8, 3), co oznacza, tak jak w
Liście do Hebrajczyków, że był podobny do nas we
wszystkim oprócz grzechu (por. Flp 2, 6-8). Jego
potrzeba nauczenia się posłuszeństwa, Jego zmaganie się, by pozostać wiernym woli Ojca aż do śmierci, było dla tych autorów rzeczywiste.
Opowiadania synoptyczne o kuszeniach, zwłaszcza
przedstawione u Mateusza i Łukasza, są skondensowanymi relacjami teologicznymi o tym, co prawdopodobnie miało miejsce podczas całej działalności
Jezusa. Dotykają one głównej troski Jego misji, którą było odnowienie Izraela poprzez przywołanie pokus samego Izraela: Przedkładania cudownych darów Boga (manna) nad Bożą wolę, wystawiania Boga na próbę, by dowieść Bożej troski i łaskawości, a
na koniec zastąpienia czci Boga bałwochwalstwem.
Jezus, jak Izrael, musiał pozostać wiemy Bożej woli
i ufać Bożej trosce i łaskawości, a nie żądać na nie
dowodu. Musiał wypracować prawdziwe znaczenie
misji danej Mu przez Ojca, zwłaszcza wtedy, gdy
otaczający Go ludzie mieli inne pomysły: „Gdy więc
Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go
obwołać królem, sam usunął się znów na górę” (J 6,
15).
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Adam Hybza i Jagoda Rudnicka

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych
na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!
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Polska i drugi świat
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Mówią, że narzucono nam to, cośmy wybrali, bo chcą, żebyśmy wybrali to, co nam narzucają.
Znajomy, nie wiem, czy przez nieuwagę, czy też w
odruchu niezdrowej ciekawości, zajrzał do jednego z
lewicowych tygodników. No i doznał
wstrząsu. – Patrz, co
oni tu piszą! – mówił
zdumiony, przerzucając kolejne kartki.
– Reżim w Polsce,
katastrofa, upadek,
zniszczenie ojczyzny, fiasko tego, cośmy przez lata budowali – cytował tytuły
i nagłówki. – Ci ludzie żyją w jakimś
innym świecie! –
chwytał się za głowę.
A owszem, są dziś w
Polsce dwa światy.
Pierwszy widać, gdy człowiek zwyczajnie wyjrzy
przez okno, a drugi atakuje niebacznego użytkownika z TVN, „Wyborczej”, „Newsweeka”, „Polityki” i
takich tam. W tym drugim świecie Polska jest miejscem terroru i nienawiści, i niszczenia najsłuszniejszych „z-takim-trudem-wypracowanych” standardów. Łamie się tu demokratyczne zasady, gnębi
światłych naukowców, sędziów i twórców, a młodzież indoktrynuje religijnie, odcinając ją od wiedzy
o najnowszych technikach masturbacji. Trwa tu brutalna segregacja płciowa na kobiety i mężczyzn, a
władze za nic mają uświęcone gdzie indziej prawa
mniejszości seksualnych do pobierania się między
sobą i do pobierania dzieci. I nie sposób przyjść
gnębionym z pomocą, bo wzdłuż całej granicy stoją
kordony ksenofobów, blokujących przejścia różańcami.
Po tym strasznym świecie oprowadzają nieświadomych – niczym Wergiliusz po Dantejskim piekle –
autorytety. Najlepsze autorytety rzecz jasna: aktorzy, redaktorzy, feministki, filozofowie. Pokazują
dziejące się nad Wisłą okropności i tłumaczą, dlaczego to okropności. Mówią, że już nie mogą, że
boleją i cierpią, a jedna aktorka to nawet wyznała na
antenie, że czuje się jakby ktoś na nią „cały czas
s...ł”.
Biedni ludzie. To musi być ciężko frustrujące tak
stać i krzyczeć „idą po nas!” – gdy nikt po nich nie
idzie. Nawet przeciwnie – to od nich coraz więcej
ludzi odchodzi. Polacy jakoś wolą to, co sami widzą,

od tego, jak nas widzą inni. Wolą to, co mają za
oknem niż za granicą, wybierają własną rzeczywistość zamiast cudzej o
tym opinii. Nie czują
wstydu na wieść, że na
eurosalonach elity cmokają nad Polską, obkładając ją kolejnymi rezolucjami. Nie pomaga
wzmożenie moralne
„autorytetów” i ruganie
Polaków za brak entuzjazmu dla importu genialnych pomysłów mędrców z Zachodu.
Co się stało, że tak się
dzieje? Jak to możliwe,
że wielkopański świat
elit, pchających nas ku
przepaści laickiego
„postępu”, przestał być
jedynym obowiązującym w Polsce wzorcem?
Cóż – właśnie w tym rzecz, że powstały wreszcie
dwa światy. Bo wcześniej, przez całe lata, byliśmy
zdani na jeden – ten postchrześcijański, otwarty na
człowieka jak właz do kanalizacji. Obowiązywał
praktycznie jeden oficjalny przekaz i był jeden rozdawca certyfikatów słuszności bądź oszołomstwa.
To się skończyło. I Polacy sami ocenią, który świat
jest prawdziwy.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Za tydzień III Niedziela miesiąca, ofiara złożona na tace będzie przeznaczona na remonty
w naszym kościele. Dzisiaj również przeżywamy niedzielę; "Pomoc Kościołowi w potrzebie," przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki. Serdeczne Bóg zapłać!
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły w minionych dwóch tygodniach i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu
zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce
Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość. Bardzo serdecznie
prosimy aby, nie przerywać ciągu peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła!

3. Dzisiaj, dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych, otrzymają nagrody,
na Mszy św. o godz. 12.00 i pamiętajmy nie czekajmy na kolejny październik, ale módlmy
się na różańcu w ciągu roku.
4. W przyszłą niedzielę, obchodzimy I Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi ten dzień, aby „wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się
coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. (…)”
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;
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 12.11.2017-19.11.2017

12 listopad - Niedziela XXXII Niedziela Zwykła
7.00+ Mariusz i Maria Szota
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Renaty w 50 r. ur.
10.30+ Marianna i Mieczysław Kleszczyńscy
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Stanisław Jaworek - od rodziny Boruc
13 listopad - Poniedziałek
7.00+ Janina Staśko - od Janiny Janus z rodziną
7.00+ Stanisława Zaporowska - od Danuty i Andrzeja Stąpel
17.00+ Mieczysław Mysior - od siostry Kazimiery z rodziną;
siostry Anny z rodziną; siostry Elżbiety z rodziną i
siostry Janiny z rodziną
14 listopad - Wtorek
7.00+ Stanisława Zaporowska - od rodziny Rodakowskich
7.00+ Janina Staśko
- od córki z mężem i wnukiem Michałem
17.00+ Janina Podsiadło - od Marii i Włodzimierza
Chrząszcz
15 listopad - Środa
7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w 4 r. śm.
7.00+ Janina Staśko - od rodziny Kłys
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
16 listopad - Czwartek
7.00+ Stanisława Zaporowska
- od Justyny Mizera i Krzysztofa Stąpel

7.00+ Janina Staśko - od syna Marka z żoną Jolantą i
wnuków: Katarzyny, Grzegorza, Adama,
Maksymiliana i Zuzanny
17.00+ Wanda Jołop w 8 r. śm.
17 listopad - Piątek
7.00+ Janina Staśko - od rodziny Kowalskich i Lorenców
7.00+ Stanisława Zaporowska
- od Wiesławy i Jerzego Rybińskich
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
18 listopad - Sobota
7.00+ Janina Staśko
- od chrześnicy Teresy Toborowicz z rodziną
7.00+ Marianna i Michał Biedak
17.00+ Edward Beza
- od Anny i Stanisława Grzegorzek z dziećmi
19 listopad - Niedziela XXXIII Niedziela Zwykła
7.00+ Danuta, Tadeusz i Wanda Chrząszcz;
+ Antonina, Piotr i Zdzisław Kuźniak
9.00+ Henryk i Stefan Rogoń; + Jan Boruc
10.30+ Stanisława, Tomasz, Jerzy i Alfreda Czerniszew;
+ Antonina, Władysław i Marek Paś;
+ Maria i Barbara Pilarskie
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla rodziny Żyłów z rodzinami
17.00+ Janina Oleś - od siostry Marianny

