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 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten,
który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś
mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: " Dobrze, sługo dobry i wierny.
Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana".
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto
drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu
rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana ".
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: " Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność".
Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać
tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto
nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" ». Mt 25, 14-30

Uff, ciężkie te talenty

wać tylko dla siebie, nie oddać Bogu i nie służyć
Czy twoje życie jest pomnażaniem talen- ludziom, mieć dar tylko na swój użytek i dla włatów czy zakopywaniem ich? Zakopać – to zacho- snej satysfakcji. Wszystkim obdarowanym jest
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ciężko. Czasem aż tak bardzo, że ukrywają swoje
dary nie tylko dla siebie, ale nawet przed sobą. Jak
zamierzasz sobie poradzić z tym, z czym ci ciężko?
Talent to przecież ciężar od 21 do 68 kg według
miary babilońskiej!
Dwa talenty są jak dwie belki krzyża Chrystusa. Pięć talentów jest jak pięć ran Jezusowego
ciała! Czy twoje zranienia oddałeś dla chwały Boga? Najbardziej utalentowani jesteśmy wtedy, gdy
jesteśmy podobni do Chrystusa ukrzyżowanego.
Sam jesteś talentem Jezusa, wartościowym
skarbem, który On odkupił i zniósł, choć było Mu
ciężko! Co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś
ze swoim powołaniem w ciągu tego roku? A twoja
największa łaska tego roku? Co z nią uczyniłeś w

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

ciągu tego czasu? Jakimi darami dysponujesz i jak
obdarowałeś swoją wspólnotę lub rodzinę? Czy widzisz rozwój w świecie swojej modlitwy? Nad czym
pracowałeś i jak ci się udały twoje wysiłki? Czy udało ci się „zainwestować” w swoją wspólnotę lub rodzinę coś z Bożej łaski? Czy widzisz, że bardziej
kochasz, że łatwiej wychodzisz z konfliktów? Czy
nie pozwalasz na obłudne zachowanie, czyli udawanie, że wszystko jest w porządku, gdy tymczasem
nie są uporządkowane twoje relacje z innymi?
Co jest twoim krzyżem, jest twoim talentem!
Pozbyć się problemów, czy wykorzystać je dla
chwały Bożej? Jak konkretnie zamierzasz wykorzystać swoje problemy dla chwały Bożej?
Ks. Augustyn Pelanowski

o Jezusie

39. Czy Jezus nie był królem?
Słyszałem jak niektórzy ludzie mówili,
Czy to prawda
że był On rewolucjonistą i
że chciał przemocą obalić rządzących.?
Kiedy Piłat pyta Jezusa: „Czy ty jesteś królem
Żydowskim?” (Mk 15, 2 i paralele), wszystkie
cztery Ewangelie zauważają, że odpowiedź Jezusa jest wymijająca. To Piłat używa tych słów.
Od strony historycznej sugeruje to dwie rzeczy.
Po pierwsze: Rzymianie ukrzyżowali Jezusa z
powodów, które potrafili zrozumieć, a mianowicie, że był buntownikiem, który podburzał lud i
podważał władzę cesarza nazywając siebie królem (Łk 23, 1-5). Nie było to czymś niezwykłym, ponieważ byli inni buntowniczy królowie, którzy próbowali robić to samo podczas
rzymskiej okupacji Palestyny. Napis na krzyżu:
„Król Żydowski” (Mk 15, 26) powinien być zatem postrzegany jako drwina z żydowskich
aspiracji. Właściwym tytułem byłby „Król Izraela” i wielką ironią u Marka jest to, że kiedy arcykapłani i uczeni w Piśmie drwią z Jezusa,
używają poprawnych tytułów: „Mesjasz, król
Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy
widzieli i uwierzyli” (Mk 15, 32).
Drugą sugestią historyczną jest to, że sam Jezus
odrzucał obydwa tytuły, to jest Mesjasza i króla,
właśnie z powodu skojarzeń nacjonalistycznych. Jezus był faktycznie rewolucyjny w sensie wzywania do radykalnego przekształcenia
społeczeństwa, ale nie był rewolucjonistą w
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sensie propagatora obalenia przemocą wrogów
Izraela. Wybrał inną drogę, drogę współczującej
miłości i przebaczenia roz-ciągającą się nawet
na nieprzyjaciół. Odrzucał zasa- dę odwetu,
„oko za oko i ząb za ząb”, nawet jeśli ta zasada
miała za zadanie ograniczenie i kontrolę wielkości i rodzaju zemsty, jakiej można było dokonać. Zamiast tego mówi: „Nie stawiajcie oporu złemu” (Mt 5, 39).
Nie mówi: Nie stawiajcie oporu złu. Jezus najwyraźniej w swym życiu stawiał opór złu. Lecz
mówi: Nie odpierajcie zła złem, ale dobrem.
Nadstawianie drugiego policzka, dawanie swego
odzienia temu, kto go żąda, pójście dodatkowe
tysiąc kroków, nie znaczą, że zniewagi, rozbój i
przymusowa praca są dobre. Znaczy to, że jedynym sposobem na pokonanie zła jest raczej przeobrażenie tego zła poprzez to, co dobre i kochające, a nie tego zła powiększanie. Paweł mówi to
samo w Liście do Rzymian 12, 14-21, gdzie
konkluduje: „Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę”, to znaczy poruszysz jego sumienie i być może doprowadzisz
do prawdziwego nawrócenia serca i umysłu.
Kiedy obchodzimy święto Chrystusa Króla, powinniśmy pamiętać, że został on ukrzyżowany
przez władze imperium zgodnie z ich rozumieniem znaczenia tych tytułów. Jego zwycięstwo
w zmartwych-wstaniu jest tryumfem właśnie
nad takimi władzami, z ich miażdżącą przemocą.
Na krzyżu Jezus przeobraził znaczenie zarówno
bycia Chrystusem, jak i Królem.
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Nikt nie odpowie miłością na coś innego niż miłość
Sądząc po licznych wpisach internetowych, istnieje
pewna grupa osób przekonanych, że protestanci błądzą we wszystkim i z automatu
idą do piekła. A skoro tak, to
lepiej trzymać się od nich z daleka i z tego dystansu obrażać ich,
nazywając heretykami i kacerzami. Po to, żeby się nawrócili,
rzecz jasna.
Być może osoby tak myślące
stanowią margines nie większy
od tego, jaki istnieje także po
stronie protestanckiej, ale jednak
jest to margines bardzo krzykliwy. Krzyk wzmógł się w związku z jubileuszem 500-lecia reformacji, a z nim złość i odrzucanie
nawet możliwości wspólnej modlitwy z osobami innych wyznań. Ktoś z takich „ortodoksów” użył nawet określenia „herezja ekumenizmu”. Gdy powołałem się
na encyklikę Jana Pawła II „Ut unum sint” (święty
papież pisze tam m.in., że ekumenizm jest sprawą
miłości Bożej, a „stawianie przeszkód tej miłości
jest zniewagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru
zgromadzenia wszystkich w Chrystusie”), usłyszałem, że Janowi Pawłowi II też trzeba będzie się
przyjrzeć.
Wiem, że do nauczania Kościoła nie można przekonać osób bardziej kościelnych niż Kościół i bardziej
papieskich niż papież, szczególnie gdy i papieża nazywają heretykiem. Ale ja nie do nich to piszę, lecz
do tych, którzy słyszą ich pokrzykiwanie, nie wiedząc, jak bardzo jest fałszywe.
Fałsz zaczyna się już od ignorowania faktu, że nas
wszystkich, chrześcijan, łączy ten sam chrzest. A
skoro tak, to znaczy, że i oni, i my staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie. Jak to więc możliwe, żeby połowa spośród tych, którzy przyjmują
„obmycie odradzające w Duchu Świętym”, pozostaW MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Adama Gielarowskiego, 62 lata
Śp. Edwarda Trawińskiego, 62 lata
Śp. Walerego Jarosa, 93 lata
Śp. Tomasza Białego, 40 lat

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

wała w szponach Złego?
Święty Paweł zapewnia: „Nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć »Panem jest Jezus«” (1
Kor 12,3b). A protestanci mówią to tak samo jak my. Więc
co – robią to „przez Belzebuba”?
My, wszyscy ochrzczeni, jesteśmy braćmi w Chrystusie,
nawet jeśli nie wszyscy bracia
to uznają. Jesteśmy przybranymi dziećmi Boga i mamy
tego samego Ducha Świętego.
Nie znosi to wszystkich problemów, ale na pewno nie
zniesie ich okładanie się swoimi racjami. Protestanci oczywiście inaczej widzą pewne
sprawy, na przykład mają nielogiczny stosunek do
świętych, zwłaszcza do Maryi. Zasadniczo słabo Ją
zauważają. Ale Maryja ich kocha. Choćby dlatego,
że oni przecież kochają Jej Syna. A o to Jej zawsze
chodzi – żeby ludzie poznali Jezusa i żeby uznali
Go za swojego Pana.
Pewnie, że podział był zły i ma złe skutki, ale arogancją i wrogością tego się nie naprawi. 500 lat doświadczenia powinno nam już to pokazać. Jeśli jesteśmy braćmi Jezusa, to także znaczy, że Maryja
jest naszą wspólną Matką. Niezależnie od tego, co
sądzą o tym niektóre Jej dzieci.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca ofiary, które składamy na tacę, są przeznaczone na remonty w naszej parafii. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać!
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły 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 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. (…)
4. Za tydzień we wszystkich Kościołach w Polsce nastąpi Ponowienie Uroczystego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Król i Pana. Z tej okazji trwa Nowenna przygotowująca nas do Uroczystości
Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata. Nowennę odprawiamy po Mszach Św. wieczornych o godz.
17.00 przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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 19.11.2017-26.11.2017

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
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Julii Kaczkowskiej
17.00+ Janina Oleś - od siostry Marianny
20 listopad - Poniedziałek
7.00+ Janina Staśko - od rodziny Piotrowskich
7.00+ Józefa Iskierka - od syna Dariusza z żoną i wnukami
17.00+ Stanisław Wnuk - od rodziny Bodziony i Krupa
21 listopad - Wtorek
7.00+ Stanisława Zaporowska
- od Krystyny i Krzysztofa Rybińskich z rodziną
7.00+ Janina Staśko - od rodziny Paligów
17.00+ Jerzy Wieczorek - od koleżanek żony z pracy
22 listopad - Środa
7.00+ Stanisława Zaporowska
- od koleżanki Marii Maciążek
7.00+ Janina Staśko - od rodziny Saczyńskich i Kowalczyk
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

23 listopad - Czwartek
7.00+ Sławomir Janus - od żony i córki
7.00+ Janina Staśko - od Józefy Wacowskiej
17.00+ Zenobia w 12 r. śm. i Marian Makieła;
+ Jadwiga i Piotr Mikulscy;
+ Stanisława i Stanisław Sulej
24 listopad - Piątek
7.00+ Antoni Molenda w 7 r. śm. - od żony
7.00+ Sławomir Janus - od chrzestnej Anny Janus z rodziną
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
25 listopad - Sobota
7.00+ Sławomir Janus - od kuzynów Biedaków i Fabiańskich
7.00+ Paweł Panek - od Reni i Agaty
17.00+ Sylwester Kuśmierski
- od cioci Ewy i Edmunda z Czeladzi
26 listopad - Niedziela
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
7.00+ Władysława, Stanisław i Marek Bednarz
9.00+ Władysława i Józef Biedak
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Kingi Kossakowskiej
w 10 r. ur.
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Genowefa Nicia w 10 r. śm. - od rodziny

