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XI niedziela zwykła
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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
«Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się
odpuszcza, mało miłuje».
Łk 7,47
Dzisiejsza liturgia słowa koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na grzechu, przebaczeniu i miłości. Stąd też historia króla Dawida, który sprzeniewierzył się Bożemu prawu, podstępem mordując
męża Batszeby, by pojąć ją za żonę. Gdy tylko zrozumiał, że postąpił bardzo źle, i żałował za swój
grzech, Bóg za pośrednictwem proroka – jak czytamy w Drugiej Księdze Samuela – przebacza mu
(„Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana».
Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też
twój grzech, nie umrzesz»„).
Papież Franciszek również nawołuje, by prosić
Boga o miłosierdzie. Jeśli będziemy to czynić, On
nam wszystko wybaczy: „Bóg na nas zawsze czeka,
także kiedy się oddaliliśmy. On nigdy nie jest daleko, a jeśli do Niego wrócimy, gotów jest nas przyjąć (…). Poczujemy Jego czułość, odczujemy Jego
objęcie, a my także będziemy bardziej zdolni do
miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości” –

powiedział Ojciec Święty w Bazylice św. Jana na
Lateranie. Jakże te słowa pięknie współbrzmią ze
słowami psalmisty: „Grzech wyznałem Tobie i nie
ukryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego
grzechu” (por. Ps 32). Dopełnia je zaś sam Pan Jezus, kiedy w dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza rozwiewa wszelkie wątpliwości kiedy odpuszcza
grzechy kobiecie, „która prowadziła w mieście życie
grzeszne”.
Życie w łasce Chrystusa powoduje, że św. Paweł
pisze wprost w Liście do Galatów: „Teraz zaś już nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie”. Na pewno trzeba
nam właśnie dążyć do takiego ideału życia.
Pomagają nam w tym sakramenty święte. Szczególnie Eucharystia i spowiedź. Sakrament pokuty
i pojednania jest miejscem spotkania z miłosiernym
Panem. To tu dokonuje się przebaczenie naszych
grzechów. W nim Bóg niejako staje po stronie człowieka. Nie po to, by go niszczyć, ale po to, by go
wspierać, podnieść na duchu.

Pokora chrześcijanina, pokora księdza

Jedynym sposobem, aby naprawdę otrzymać
dar zbawienia w Chrystusie, jest szczere uznanie siebie za człowieka słabego i grzesznego,
unikając wszelkich form samousprawiedliwienia – zaznaczył Ojciec Święty podczas porannej
Eucharystii 14 czerwca 2013 r.

W

kaplicy Domu Świętej Marty koncelebrowali ją z papieżem m.in. prefekt i sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard.
Mauro Piacenza i abp Celso Morga Iruzubieta.
Papież w improwizowanej homilii wyszedł od
obrazu przedstawionego w 2 Liście do Koryntian
(4,7-15), gdzie św. Paweł przypomina, że „przechowujemy ten skarb [wiary] w naczyniach glinianych”,
aby „z Boga była owa przeogromna moc, a nie z
nas”. Jest on złożony w grzesznych ludziach, właśnie w „naczyniach glinianych”. Ale właśnie z relacji
między łaską i mocą Jezusa Chrystusa a nami biednymi grzesznikami wypływa dialog zbawienia. Musi
on jednak unikać wszelkiego samousprawiedliwienia, musi odbywać się w prawdzie naszego „ja”.
„Święty Paweł wiele razy – jak refren niemalże –
mówił o swoich grzechach. «Mówię wam, ja, który
byłem prześladowcą Kościoła, prześladowałem…».
Nieustannie powraca w myśli do grzechu. Czuje się
grzesznikiem. Ale nawet wtedy nie mówi: «Byłem,
ale teraz jestem święty», nie. Nawet teraz, w moim
ciele jest oścień szatana. Ukazuje nam swoją słabość. Swój własny grzech. Jest grzesznikiem, który
przyjmuje Jezusa Chrystusa. Rozmawia Jezusem
Chrystusem” - przypomniał papież.
Ojciec Święty wskazał na kluczowe znaczenie
pokory. Ukazuje to sam Paweł. Publicznie wskazuje
na swoje curriculum służby, czyli to wszystko, czego dokonał jako Apostoł wysłany przez Jezusa. Ale
z tego względu nie ukrywa swoich grzechów.
„Także i to jest wzorem pokory dla nas, kapłanów. Gdybyśmy się jedynie chwalili naszymi osiąg-

nięciami, źle się to dla nas zakończy. Nie możemy
głosić Jezusa Chrystusa Zbawiciela, bo głębi jego nie
odczuwamy. Ale musimy być pokorni, z prawdziwą
pokorą, z imieniem i nazwiskiem: «Jestem grzesznikiem, z tego czy innego powodu». Jak Paweł:
«Prześladowałem Kościół», tak jak on to czyni,
konkretnymi grzesznikami. Nie grzesznikami z tą
pokorą, która wydaje bardziej podobna do obrazka,
nie. Z silną pokorą” – podkreślił.
Papież Franciszek zaznaczył, że pokora księdza,
pokora chrześcijanina jest konkretna, a jeśli nie potrafi on wyznać tego przed sobą i Kościołem, to dzieje się coś niewłaściwego. To nie jest kroczenie jako
pierwszy i nie zdolność pojęcia piękna zbawienia,
jakie przynosi nam Chrystus:
„Bracia, mamy skarb: tego Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Krzyż Jezusa Chrystusa, ten skarb, którym
się chlubimy. Ale mamy go w glinianych naczyniach. Chlubmy się także z naszych grzechów. W
ten sposób dialog jest chrześcijański i katolicki:
konkretny, gdyż zbawienie Jezusa Chrystusa jest
konkretne. Jezus Chrystus nie zbawił nas przez
ideę, program intelektualny, nie. Zbawił nas z ciałem, z konkretnością ciała. Uniżył się, stał się człowiekiem, stał się ciałem, aż do końca. Ale można
zrozumieć, można otrzymać tylko jako naczynia
gliniane” – zaznaczył Ojciec Święty.
Papież przypomniał, że także Samarytanka, która
spotkała Jezusa, po rozmowie z nim opowiedziała
swoim rodakom najpierw o swoim grzechu, a następnie o spotkaniu z Panem, zachowując się w sposób podobny do Pawła. „Wierzę że ta kobieta jest
w niebie, na pewno, ponieważ, jak mówi Manzoni,
nigdy Pan nie rozpoczął cudu nie kończąc go dobrze, a ten cud, który rozpoczął na pewno dobrze –
dokończył w Niebie” – zaznaczył Ojciec Święty.
Prośmy ją, aby nam pomogła być naczyniami glinianymi, aby nieść i rozumieć chwalebną tajemnicę
Jezusa Chrystusa – zakończył papież.
KAI

KARTKA Z KALENDARZA
17 czerwca
św. Albert Chmielowski
Patron Diecezji Sosnowieckiej

Był artystą malarzem, przed którym otworem
stała kariera artystyczna. Wrażliwość na nędzę człowieka, zwłaszcza na brak Boga, doprowadziła go do
odkrycia Bożego Piękna, które przywraca godność
grzesznikowi. Bóg jest najdoskonalszym Artystą; On

stwarza z niczego. Adam,
przeżywając głębokie nawrócenie, stał się świadkiem
Chrystusa. Wielu artystów
go nie rozumiało, zwłaszcza wtedy gdy odwiedzał
najbardziej niebezpieczne
dzielnice nędzy w Krakowie.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek – św. Albert Chmielowski zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się
heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to
on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”. Jest
patronem naszej diecezji.
• w piątek – św. Alojzy Gonzaga zakonnik, który
obok Świętego Stanisława Kostki jest patronem
katolickiej młodzieży
2. Dobiegliśmy połowy czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy
siebie: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem
(byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do
Serca Pana Jezusa czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może
jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania,
ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę
z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie?
On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy
Świętej i czerwcowego nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się
uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do
świętości.
3. Wszystkich wybierających się na tegoroczną pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę zapraszamy na spotkanie przedpielgrzymkowe, które odbędzie się w
parafii św. Maksymiliana w Olkuszu dn. 23.06.2013 r.
W programie Msza św. pod przewodnictwem Ks.
Bpa Grzegorza Kaszaka o godz. 1800, po Mszy wspólny śpiew wraz z zespołem „Pielgrzym”. Serdecznie
zapraszamy. Jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób,
istnieje możliwość zorganizowania dowozu na miejsce. Prosimy chętnych, by zgłaszali się do zakrystii
jak najszybciej, najlepiej jeszcze dzisiaj.
4. W związku z pielgrzymką powstała inicjatywa
stworzenia profesjonalnej płyty z muzyką pielgrzymkową, którą nagrał zespół „Pielgrzym” pod kierunkiem ks. Marka Bigaja. Członków zespołu, pocho-

dzących z terenu naszej diecezji, łączą pokłady niesamowitej energii i wielkiej radości, które czerpią ze
wspólnej pasji: śpiewania na chwałę Boga. Honorowy patronat nad płytą objął J.E. Ks. Bp Grzegorz
Kaszak, który kieruje do nas w związku z tym słowo:
Drodzy Diecezjanie!
Sierpniowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę do naszej Najukochańszej Matki jest ogromnym przeżyciem i wspaniałym doświadczeniem, które – jak potwierdzają to liczne świadectwa – przynosi wspaniałe
owoce nie tylko tym, którzy osobiście udają się do tego
świętego miejsca, ale także ty, których intencje, prośby i podziękowania są niesione przed oblicze Jasnogórskiej Pani przez pielgrzymów.
A jeśli wędrować do Czarnej Madonny, to koniecznie z pieśnią Maryjną na ustach. Dlatego ogromnie
się cieszę, że możemy oddać do Waszych rąk płytę
z pieśniami i piosenkami pielgrzymkowymi w pięknym wykonaniu zespołu „Pielgrzym”, składającego
się z osób pochodzących z naszej diecezji sosnowieckiej. I do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Wasz Biskup
+ Grzegorz
Płytę można nabyć w zakrystii w cenie 15 zł. Kwota
ta przeznaczona jest na wsparcie funduszu pielgrzymkowego. Płyta została nagrana w profesjonalny sposób przez znakomitych wykonawców. Gorąco zachęcamy do nabycia i słuchania, a może stanie się to
zachętą do wyruszenia na pielgrzymi szlak.
5. Informujemy, że od czerwca Lokalna Organizacja
Społeczna przejęła obowiązki związane z wydawaniem żywności w ramach programu PEAD 2013
(Caritas Diecezji Sosnowieckiej) na terenie Ogrodzieńca i Podzamcza. Zainteresowane osoby mogą
się zgłaszać do biura LOS w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 39b lub telefonicznie pod nr 691-770-825.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św. Zapraszamy.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

17 – 23 czerwca 2013 r.

17 czerwca – poniedziałek
700

1) + Janina i Adolf Kmita.
2) + Franciszek Nocoń – od żony.

1800

+ Tadeusz Stefański – od Zofii Pomietło i rodziny Markiewicz.

18 czerwca – wtorek
700

1) + Leon, Waleria, Franciszek Kazimierczak.
2) + Franciszek Nocoń – od córki Lidii z mężem.

1800

+ Jan, Helena Ptak; Jadwiga Wołoszyn.

19 czerwca – środa
700

1) + Stanisław Brodziński – w 15. r. śmierci.
2) + Franciszek Nocoń – od wnuka Marcina z żoną i Damianem.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

20 czerwca – czwartek
700

1) + Franciszek Nocoń – od sąsiadki Lipkowej z synem.
2) + Bogumiła Sobusik – od swatów Janowsków.

1800

+ Genowefa, Bolesław, Danuta, Waldemar, Andrzej Stefańscy; Konrad Całus.

21 czerwca – piątek
700

1) + Zenobia Dąbrowska – od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel.
2) + Janina Wójcik – od zięcia.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

22 czerwca – sobota
700

1) + Piotr Struzik.
2) + Zenobia Dąbrowska – od męża i syna Stanisława.

1800

+ Tadeusz Pogodziński – w 2. r. śmierci – od żony i dzieci.

23 czerwca – niedziela
700

+ Władysław Gemza.

900

1) + Mieczysława i Jan Hoc; Stanisław Molenda; Janina, Bronisława i Helena
Wacowskie.
2) + Jerzy Frankowski; Roman Dziechciarz; Renata Nowaczyk.

1030

W 80 r. urodzin Zenobii.

1200

Chrzest.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych ojców (zgłoszenia w zakrystii).

Stopka redakcyjna
Adres:

Redakcja gazetki:

Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego
ul. Kościuszki 33
42-440 Ogrodzieniec
tel. 699-189-130

Ksiądz Jacek Furtak, Proboszcz
Ksiądz Mariusz Olejnik
Ksiądz Michał Kocjan (redaktor odpowiedzialny)

e-mail: tabor.ogrodzieniec@op.pl
www.parafia.ogrodzieniec.pl

