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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie
uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście
Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem,
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». Mt 25, 31- 46.

Preambuła konstytucji
Jakie wartości królują w naszym świecie? Tak
zwykło się mówić, i to nie bez racji. Króluje pogoń za pieniądzem. Króluje przemoc. Króluje
bezprawie. Króluje chęć użycia. Króluje zmysłowość i seks. Króluje zakłamanie. Króluje pijaństwo. - Dość! Pytam o wartości, a wyliczam antywartości. Bez wątpienia dobra jest więcej, jak
pszenicy w Jezusowej przypowieści o chwaście,

ale i kąkolu nie brak, i w oczy kole. I czarnych
owiec nie brak. „Oto ja osądzę poszczególne owce,
barany i kozły” - mówi Bóg przez Proroka. Osądzi
Bóg, bo wartości, które nadają sens światu, nie z
ludzkiego ustanowienia są. Bóg jest źródłem, początkiem, fundamentem wartości. On sam jest Wartością najwyższą i jedyną, a to, co naprawdę wartościowe, w Nim ma swój początek. I dlatego On,
Bóg, może osądzać. Tylko On. Król świata. „Król”
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- pojęcie z dawnych czasów. Lub z bajek. Ale w
tym historycznym, czy bajkowym słowie bez trudu
odnajdujemy głęboką treść. Król to najwyższy autorytet. To ktoś ponad nami, nie spośród nas. To gwarant bezpieczeństwa. Poręczyciel jedności ludu. To
prawodawca i sędzia. To ktoś dobry i szlachetny.
„Uroczystość Chrystusa Króla” - tak nazwaliśmy dzisiejsze święto. To nie historia czy bajka.
To rzeczywistość, którą usiłujemy wyrazić naszym
ludzkim, nieporadnym językiem. Chrystusowe królowanie realizuje się w dwóch etapach. W Wielki
Piątek, w rozmowie z Piłatem Jezus mówi
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36).
Innymi słowy: Bóg przez Chrystusa proponuje
światu dobro. Nie narzuca siłą, nie mieczem i batem
nakłania ku wartościom. Proponuje. „Jeśli chcesz...”
- mówi Jezus (Mt 16, 17). Skończy się jednak kiedyś czas propozycji, zacznie się czas osądu.
„Wreszcie nastąpi koniec – pisze Apostoł – gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Bo
trzeba, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

Pytanie z początku. Jakie wartości królują w
naszym świecie? A przecież tak bardzo potrzeba
światu „cywilizacji dobra”, czy jak kto woli Królestwa Bożego. Jeśli pozostać w tej konwencji, można
rzec, że to Królestwo ma swoją konstytucję: jest nią
Ewangelia. „Preambułą” tej konstytucji jest zdanie
wypowiedziane przez Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”.
Co uczyniliśmy? Odpowiedź tak prosta!
„Daliście mi jeść, daliście mi pić, przyjęliście mnie,
przyodzialiście mnie, odwiedziliście mnie, przyszliście do mnie”. Tak, Ewangelia - konstytucja Bożego
królowania - to konstytucja codziennej dobroci. Czy
jest ona realistyczna? Albo uznamy realizm tych zasad, budując cywilizację dobra, albo nasz świat zawali się w gruzy. Tertium non datur – innego wyjścia nie ma. A my, chrześcijanie, obchodząc dziś
uroczystość Chrystusa Króla chcemy wyznać nadzieję: cywilizacja dobroci jest możliwa, jest realna.

o Jezusie

40. A co z szatanem?
Czy Jezus nie odniósł zwycięstwa
nad mocą diabła?
Rzeczywiście, tak Marek 1, 12-13 przedstawia kuszenie Jezusa w taki właśnie sposób. Konflikt rozgrywa się pomiędzy Duchem, który dosłownie
„wyprowadza Go na pustynię” i szatanem, który
kusi Go przez czterdzieści dni. Zwycięstwo mesjańskie jest sygnalizowane przez dwa spostrzeżenia. Po
pierwsze, „żył tam wśród zwierząt”, czyli przywracał harmonię pomiędzy ludźmi i przyrodą, tak jak
mały chłopiec u Izajasza 11, 6-9, który prowadzi
zwierzęta i bawi się z nimi. Po drugie, „aniołowie
zaś usługiwali Mu”, czyli świętował ucztę mesjańską, która jednoczy niebo i ziemię. Podobna triada
występuje u Łukasza 10, 18-20, kiedy uczniowie
wracają, by mu powiedzieć, że nawet złe duchy im
się poddają: (1) szatan spadający jak błyskawica; (2)
władza stąpania po wężach i skorpionach; (3) imiona zapisane w niebie. Nie ma wątpliwości, że Ewangelie przedstawiają Jezusa jako ostatecznie zwalczającego potęgę szatana. Kościół pierwotny dostrzegał, że „nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz
przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12; por. Rz 8, 38; 1 Kor 15, 24-26).
Łukasz widzi wpływ szatana przede wszystkim w

ks. Tomasz Horak

Michael L. Cook SJ

czasie kuszenia, a następnie przy krzyżu, kiedy
„szatan wszedł w Judasza” (22, 3 antycypowany w
4, 13). Jednakże nie ma chyba wątpliwości, że sam
Jezus widział wiele przejawów zła uszykowanego
przeciw Niemu, zwłaszcza niezliczone mnóstwo
opętań przez złe duchy i wrogość przywódców żydowskich, jako symbolicznie jedną siłę zła, którą
nazywał „szatanem”. Gdy oskarżono Go o wyrzucanie złych duchów przez władcę złych duchów, pyta:
Jak może szatan wyrzucać szatana?” (Mk 3, 23). Żeby Jezusowi się powiodło, musi wpierw związać
mocarza (3, 27). Ci, którzy oskarżają Go, że ma ducha nieczystego, bluźnią przeciw Duchowi Świętemu i nigdy nie otrzymają odpuszczenia (3, 28-30).
Jakkolwiek by wyobrażać sobie diabła, jako osobowy byt anielski, czy nie, walka toczy się przeciwko
władzy zła, która jest rzeczywista i o wiele bardziej
szerząca się i systemowa niż władza jakiegokolwiek
pojedynczego człowieka. Jednakże to nie zwalnia
nikogo od osobistej odpowiedzialności. U Marka
Jezus jest przedstawiony jako ktoś potężny w słowie
i czynach. Ma zniewalającą moc nad złymi duchami,
nad chorobami, nad przyrodą, ale nie nad sercem
ludzkim. Jedyną wielką przeszkodą w Jego misji była „zatwardziałość serca” ze strony przywódców ludu (3, 5-6), swoich rodaków w Nazarecie (6, 1-6), a
nawet, być może zwłaszcza u Marka, ze strony
swych uczniów (6, 52; 8, 14-21). Ani Jezus, ani szatan nie może zmusić istot ludzkich do odpowiedzi,
jeśli nie zechcą.
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Gdzie ludzie wchodzą w rolę Boga, tam prawo naturalne zastępują prawem kaduka.
Faceci to źli ludzie. Samce niewyżyte, gwałciciele,
molestanci fizyczni i psychiczni. Szkoda gadać. Ale
gadać trzeba i gada się,
zwłaszcza w internecie, w ramach akcji #MeToo. Panie
dzielą się tam swoimi doświadczeniami w związku z
atakującymi je na różne sposoby panami. Idea jest taka, żeby
to zmienić, tworząc odpowiednie prawo.
Ktoś powie, że przecież prawnie jest to już uregulowane, bo
nie wolno gwałcić ani w inny
sposób naruszać nietykalności
drugiej osoby.
No niby tak, ale na dzisiejsze standardy to za mało.
Teraz trwa uzupełnianie katalogu zachowań, które
można podciągnąć pod kategorię „molestowanie”.
Gdy katalog będzie kompletny, chłopy, obstawieni
paragrafami, nie odważą się nawet spojrzeć na kobietę, nie mówiąc o tak seksistowskich zachowaniach, jak całowanie w rękę czy przepuszczanie w
drzwiach.
Według feministek problem z facetamimolestantami jest szczególnie nabrzmiały u nas w
kraju. Zaświadczyła o tym reżyser Agnieszka Holland, kobieta bywała w świecie przecież, no to wie.
„W Polsce próg tego, co niedopuszczalne w relacjach damsko-męskich, jest bardzo niski. Sprośne
dowcipy, gwizdanie, klepanie po tyłku, komplementowanie za c...i – to norma nawet w kręgach inteligenckich” – oznajmiła.
Ja tam nie wiem, w jakich „kręgach” obraca się pani Holland i skąd ma taką wiedzę o polskim molestowaniu. Pamiętam jednak, że pani reżyser broniła
swojego kolegi po fachu, Romana Polańskiego, jak
niepodległości. Za którym to panem wloką się sprawy mocniejsze niż molestowanie. Więc może się
pani Holland to, co polskie, pomieszało z tym, co
Polańskie.
Nie no, ja wiem, że i w Polsce jest problem ze złym
traktowaniem kobiet (choć najmniejszy w Europie).
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłego:

Śp. Krzysztofa Grzebielucha, 55 lat

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

Ale wiem też, że jest problem ze złym traktowaniem
mężczyzn. Wiem wreszcie, że jest problem ze złym
traktowaniem dzieci – i to tak
złym, że się je zabija. A tego
ostatniego akurat feministki i ich
ideowi krewni nie wiedzą. Dlaczego? Po prostu dlatego, że nie
uznają Boga – nie wierzą w Niego lub nie przyznają Mu roli prawodawczej. A skoro tak, to za
najwyższego prawodawcę uznają siebie. Stwarzają więc własną
moralność, która jest przesuwna
i przestawna, w zależności od
ich humoru i stanu trawienia.
Zbrodnia może więc dziś być uznana za cnotę i na
odwrót, drobiazgi mogą uchodzić za rzeczy pierwszej wagi – i też na odwrót. Ściga się tu faceta za
dowcipy i gwizdanie, a kanonizuje matkę mordującą
swe maleństwo. Karze się za klapsy, a zachęca się
do eutanazji, zrzuca się krzyże, a przebąkuje o legalizacji kazirodztwa. I wraz z utratą poczucia grzechu
zanika znajomość drogi do prawdziwej przemiany.
Narasta za to przekonanie, że da się stworzyć człowieka doskonałego, gdy wciśnie się go w kaftan
szczegółowych nakazów i zakazów ludzkiego prawa.
Ale to nie zadziała, bo gdy człowiek nie słucha Kogoś lepszego od siebie, posłucha kogoś gorszego.
Opcja pośrednia nie istnieje.
Franciszek Kucharczak

JEDYNY KRÓL

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj we wszystkich Kościołach w Polsce ma miejsce Ponowienie Uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Król i Pana. Z tej okazji odmawialiśmy Nowennę do Jezusa naszego Króla i Pana. Akt odnowimy za chwilę w
adoracji przed Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
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.
3 W tym tygodniu przypadają I Piątek miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 Jest to również wizyta przed Świętami Bożego Narodzenia. Prosimy zgłaszać chorych. Msza św. dla Żywego
Różańca wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 16.00
4. W czwartek 30.11.2017r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II.

5. Za tydzień rozpoczynamy Adwent - nowy rok liturgiczny. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Dzieci
zapraszamy z lampionami. Przed Mszą świętą dzieci i młodzież składają przed ołtarzem do koszyka, wycięte w domu i podpisane serduszka ( Imię i Nazwisko, klasa ) Przed błogosławieństwem będzie losowanie dziecka, które zabierze dzieciątko Jezus,
do swojego domu, aby pomodlić się z całą rodziną, i pamiętnik do pamiątkowego wpisu.

6. Od przyszłej niedzieli I Niedzieli Adwentu będzie można nabyć w zakrystii, poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za
opłatki, (nie mniejsza niż 10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego
dzielenia się poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń na Święta Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w
naszych rodzinach i sercach, Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Będą również do nabycia Świece Caritas (duże 15zł i małe 6 zł) Jak co
roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!

7. Co prawda liturgicznie w Kościele obchodzić będziemy wspomnienie Św. Mikołaja w przyszłą środę, to jednak w naszym
Kościele gościć będziemy Św. Mikołaja w przyszłą niedzielę na Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00 Zapraszamy wszystkie dzieci, na spotkanie ze Św. Mikołajem.
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 26.11.2017-03.12.2017

26 listopad - Niedziela
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

27 listopad - Poniedziałek
7.00+ Sławomir Janus
- od kolegów Stefana Gieradzkiego i Tomasza Piątka
7.00+ Paweł Panek - od Anny Panek
17.00+ Jerzy Wieczorek - od brata Andrzeja z żoną Henryką
28 listopad - Wtorek
7.00+ Sławomir Janus - od Mari i Lesława Milejskich
7.00+ Paweł Panek - od brata Zbigniewa z rodziną
17.00+ Jerzy Wieczorek - od chrześniaka Łukasza z żoną
Roksaną i córką Wanessą
29 listopad - Środa
7.00+ Małgorzata Podsiadło
- od rodziny Chrząszcz i Matusiak
7.00+ Stanisław Uliniarz - od córki Elżbiety i syna Andrzeja
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
30 listopad - Czwartek
7.00+ Stanisław Uliniarz - od sąsiadów Wnuk i Uliniarz
7.00+ Stanisława i Stanisław Stanek;
+ Janina i Agnieszka Balcar
17.00+ Józef Jasiński; + Marian Kuśmierski;
+ Antonina Piątek; + Paweł Kukuła; Zbigniew Głąb

01 grudzień - I Piątek
7.00+ Józefa Wacowska - od bratowej Danuty
7.00+ Stanisław Uliniarz
- od siostry Zofii i chrześnicy Wandy z mężem
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
02 grudzień - I Sobota
7.00+ Karol Skuza w 3 r. śm. - od siostry Anny
16.00* Żywy Różaniec
17.00+ Sylwester Kuśmierski
- od Kazimierza i Leokadii Spera
03 grudzień - Niedziela I Niedziela Adwentu
7.00+ Wanda Niezgoda - od rodziców
9.00+ Karol Skuza w 3 r. śm. - od rodziców i rodzeństwa
10.30+ Janina Oleś w 1 r. śm. - od siostry Marianny
12.00* Za parafian
17.00+ Janusz Urban
- od sąsiadów Bożeny, Jolanty i Teresy z rodzinami

Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Lidia Patrycja Wiśniewska

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

