
 

  

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bo-
wiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.           
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!  » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z gło-
śnym krzykiem wyszedł z niego.                          
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet 
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej. Mk 1, 21-28 

jest nią dopust Boży. Bóg dopuszcza atak złego 
ducha na człowieka, aby wyćwiczyć go w pokorze, 
cierpliwości i umartwieniu, albo po to, by nawrócić 
środowisko.             
 To znamienne, że Marek, zaraz po powoła-
niu pierwszych uczniów, opisuje egzorcyzm Jezusa 
spełniony na opętanym, który dotychczas ukrywał 
się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się 
gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. To 
jest właśnie charakterystyczne, że demon znosi gra-
nice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie 
wzbrania się przed świętokradztwem i bluźnier-
stwem. Ten człowiek był religijny, ale zbuntowany, 
modlił się, ale był nieposłuszny woli Boga. Ukry-
wała się w nim potworna sprzeczność. Ekstremalne 
zachowania emocjonalne, krzyk albo mroczne mil-
czenie przyciągające uwagę, oskarżenie Boga o 

  Duch zamieszania         
Dzisiejsza Ewangelia jest pytaniem o twoją czy-
stość duchową. Pomyśl, czy twoja duchowość nie 
jest zainfekowana którąś z powyższych ingerencji 
i czy wróg nie zaczął już swojego ukrytego ataku 
na ciebie?     
 Choć rzadko słyszymy o wypadkach eg-
zorcyzmów, to jednak ludzi spętanych złem i de-
moniczną władzą nad sercem jest coraz więcej. 
Oficjalne dane mówią, że populacja Unii Euro-
pejskiej jest w 30 proc. psychicznie zdeformowa-
na. Psychiczna choroba lub deformacja nie musi 
być opętaniem, ale ile zniewoleń grzechem jest 
odpowiedzialnych za nasze deformacje osobowo-
ściowe? Zapewne większość! Grzech jest choro-
botwórczy. Przyczyną ingerencji demonicznych 
są prawie zawsze grzechy ludzkie. Zdarza się, że 
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zamiar unieszczęśliwienia człowieka i jednoczesne 
wyznawanie w Jezusie bóstwa.  
 Duch nieczysty, zapewne nie tylko przez to 
nieczysty, że duchowość tego człowieka została 
zmieszana, ale być może miało to związek z jego 
nieczystością seksualną. Kłopoty z seksualnością 
biorą się nierzadko ze środowiska rodzinnego, w 
którym wymagania intelektualne, tyrania ambicji, 
kult pieniądza lub kariery albo rozbicie związku 
małżeńskiego uniemożliwiają obdarowywanie dzie-
ci miłością i czułością. A to już jest furtka do znie-
woleń i wreszcie opętań. Naskórkowa religijność, 
ograniczająca się do namiastkowej spowiedzi raz do 
roku i rzadkich odwiedzin w świątyni, prowadzi do 
pustki duchowej, którą łatwo nawiedzają ciemne 
siły duchowe. Notoryczne przyjmowanie Komunii 
Świętej w stanie grzechu ciężkiego albo notoryczne 
zatajanie grzechu ciężkiego przy spowiedzi to naj-
częściej uczęszczana ścieżka złych duchów. Zaczy-
na się niewinnie, nawet od pokemonów, później po-

jawia się zamiłowanie do agresywnej muzyki, por-
nografii czy noszenia symboli okultystycznych, za-
interesowanie magią, wizerunkami demonicznymi, 
amuletami. Fascynacja duchowymi praktykami 
związanymi z wierzeniami hinduistycznymi, tybe-
tańskimi. Wywoływanie duchów, karty tarota, horo-
skopy, jasnowidztwo, bioenergoterapia, posługiwa-
nie się wahadełkiem. Wreszcie to wszystko już nie 
wystarcza i dusza ludzka zostaje wessana przez sza-
tana, doprowadzając do jawnego satanizmu.  
 Pozornie człowiek taki wydaje się co najwy-
żej interesującym i pociągająco oryginalnym egzem-
plarzem popkultury, odwiedzającym nocne kluby 
lub organizującym ściemnione „imprezki” w akade-
miku. Ale wystarczy spojrzenie Jezusowi w oczy, 
obecność Chrystusa w kapłanie, w świątyni, odgłos 
modlitwy, by zamanifestowała się z ogromnym 
krzykiem mroczna siła żerująca na ludzkim istnie-
niu.             
  o. Augustyn Pelanowski   

  O ZWYCZAJACH LUDOWYCH ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ             
 zapalano ją dopiero w domu. Z zapaloną świecą ob-
chodzono całe gospodarstwo, aby odstraszyć zło. 
Poświęcone świece, jako znak Bożej jasności, zapa-
lano w trudnych chwilach: podczas burzy stawiano 
te świece w oknach, gromnicami zażegnywano klę-
ski gradowe, dymem z nich kreślono znaki krzyża na 
drzwiach, piecu, oknach i belkach sufitu jako 
„zapory” przeciw nieszczęściom i złu. Zapalano ją 
również przy konającym, aby jej światło ogarnęło 
umierającego w ostatniej ziemskiej chwili, ulżyło w 
cierpieniu i poprowadziło do wiekuistej światłości. 
Światło to miało być dla umierającego odbiciem 
światła doskonałego, jakim jest Chrystus. Gromnice 
przechowywano w godnym miejscu i używano jej 
tylko do celów religijnych. Z świętem Matki Bożej 
Gromnicznej związana jest także legenda opowiada-
jącą o tym, jak Matka Boża odpędza światłem grom-
nicy stado wilków od siedzib ludzkich. Obraz taki 
namalował Piotr Stachiewicz. Możemy go dziś spo-
tkać na starych obrazkach lub na świecach. Wśród 
uśpionej wsi, w zimowej scenerii, w zwiewnej sza-
cie, Matka Boża z narzuconą na głowie i plecach 
chustą, z gromnicą w ręce odgania sunące po śniegu 
w stronę ludzkich domów wilki.    
 W tradycji ludowej w uroczystość Matki Bo-
żej Gromnicznej kończy się śpiewanie kolęd, trzy-
manie żłóbków i choinek. Liturgicznie okres Bożego 
Narodzenia kończy się wcześniej, w święto chrztu 
Pana Jezusa. Jednak polski zwyczaj ma swoje uza-
sadnienie nie tylko w tradycji, ale i w tym, że w uro-
czystość Ofiarowania Pańskiego Pan Jezus, jeszcze 
jako dziecko, jest przedstawiany w świątyni.  

Jednym ze starszych świąt w Kościele  
jest święto Ofiarowania Pańskiego,  

zwane dawniej świętem  
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.  

W jerozolimskiej świątyni starzec Symeon  
rozpoznał w Dzieciątku Zbawiciela i nazwał Go 

„światłem dla oświecenia pogan”.  
 Kościół, jak głoszą podania, obchodził to święto już 

w IV wieku, za papieża Gelazjusza. W tradycji pol-
skiej od wieków nazywane jest świętem Matki Bo-
żej Gromnicznej. W kalendarzu liturgicznym wy-
znaczono mu datę 2 lutego. W kulturze ludowej 
traktowane było jako moment przełomowy nie tylko 
ze względu na liturgię kościelną. Uważano bowiem, 
że w tym dniu przypada połowa zimy. Stąd też zna-
ne są liczne przysłowia związane z tym dniem. W 
Polsce obchody wiążą się z obrzędem poświęcenia 
gromnic. Wszystko ma przypominać ewangeliczną 
perykopę, według której Jezus, zgodnie z prawem 
żydowskim, jako dziecko był ofiarowany Bogu w 
świątyni jerozolimskiej. Widząc Dziecię, starzec 
Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa 
„światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”.  
Od nazwy świecy pochodzi też nazwa święta - 
„Matki Bożej Gromnicznej”. Świecy tej przypisuje 
się moc odpierania gromów. Kiedyś gromnice obo-
wiązkowo wykonywano z wosku pszczelego i po 
zapaleniu jej dom napełniał się pięknym zapachem. 
Poświęconą w kościele zapaloną gromnicę starano 
się zanieść do domu, by od niej rozpalić ogień, któ-
ry zwiastować miał zgodę i miłość w rodzinie. Gdy 
warunki nie pozwalały nieść zapalonej gromnicy,  
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                 Zabójcza szczerość     Argumenty za aborcją są straszne albo żadne. Dlatego zwykle nie słyszymy żadnych. 

Katastrofy, jaką aborcjoniści zafundowali sobie w 
Sejmie, pozazdrościli im aborcjoniści pozasejmowi 
– i zrobili swoją katastrofę. 
Zorganizowali czarny protest 
bis, łudząc się, że tym samym 
kłamstwem da się zbałamucić 
ludzi dwa razy. Nie dało się. 
Nastroszone panie z czarnymi 
parasolkami nie potrafiły na-
wet wyjaśnić, przeciw komu 
ten protest. Jedna z nich, pani 
Kasia, jednak spróbowała. 
„Protest jest przeciwko takim 
hipokrytom jak Pan” – napisa-
ła mi w liście, wyrażając prze-
konanie, że ja bym nie adopto-
wał chorych dzieci, których 
niezabijania się domagam. 
Nawiązując do jej szyderstw, 
zadałem pani Kasi kilka pytań, 
m.in. o to, od kiedy kończy się 
„zlepek komórek”, a zaczyna 
człowiek. Zapytałem, skąd się 
w „zlepku” nagle wzięła godność ludzka, gdy wcze-
śniej jej nie było. Zapytałem też, czy człowiek chory 
jest mniej człowiekiem niż każdy inny oraz czy cho-
roba jest wskazaniem do leczenia i opieki, czy też 
do zabicia. 
Pani Kasia wykazała tyle rozsądku, że nie odpo-
wiedziała. Niespodziewanie jednak postanowili 
przyjść jej z pomocą użytkownicy strony ateista.pl. 
„Żaden problem. To już było przerabiane miliony 
razy” – napisał jeden z nich. 
No i rzeczywiście problemu nie było. Pierwsze pyta-
nie? Ależ proszę: „Nie da się określić granicy mię-
dzy człowiekiem a przed-człowiekiem i ta niemoż-
ność nie wynika z braku naszej wiedzy, tylko z natu-
ry”. Ciekawe, że mimo „niemożności” aborcjoniści 
granice jednak wyznaczają. A godność człowieka? 
„To my, ludzie, decydujemy, komu nadamy god-
ność, i każde kryterium jest obiektywnie równie do-
bre” – napisał ateista. No cóż, kiedyś ludzie zdecy-
dowali, że ludzkiej godności nie mają czarnoskórzy, 
innym razem, że Żydzi. Teraz padło na „przedludzi” 
w łonach matek. A co! My decydujemy. 
Dalej: „Człowiek chory jest mniej człowiekiem, bo 
nie może robić wszystkiego, co może człowiek. Tak 
samo zepsuty rower jest mniej rowerem niż w pełni 
sprawny”. 
Ciekawa jest też odpowiedź na pytanie, czy choroba 
jest wskazaniem do leczenia, czy zabicia. „To zależy 

od tego, jakie są realne szanse na wyleczenie” – pi-
sze autor, podając przykład swojego kota, którego 

choroba była wskazaniem do 
zabicia. „Gdybym jednak miał 
z kotem kontakt logiczny, to-
bym go zapytał i to jego zdanie 
byłoby dla mnie wiążące” – 
zastrzega. 
I tak dalej. Jeśli ktoś sądzi, że 
to brednie pomyleńca, niech 
zauważy, że rozpanoszona na 
Zachodzie eutanazja korzysta z 
dokładnie takiego myślenia. 
Zwolennicy zabijania ludzi 
naprawdę nie mają nic mą-
drzejszego. Gdyby chcieli 
szczerze uzasadnić swoje po-
glądy, musieliby ujawnić filo-
zofię nie lepszą od tej, jaką 
mieli łowcy niewolników albo 
twórcy morderczych dyktatur. 
Dlatego z reguły nie ujawniają 
swojej filozofii, zastępując ją 

histerycznym jazgotem o prawach kobiet. Fajnie, że 
ktoś jednak spróbował. 
                                                                                                          
   Franciszek Kucharczak 

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  
 Jezus słuchając tego wyznania 
rozpłakał się przy Józefie. Wy-
szedł do Matki zaniepokojonej 
nadchodzącą śmiercią męża. Jezus 
Ją uspokaja tłumacząc, że śmierć 
jest władczynią całej ludzkości i 
dlatego umrze Józef i umrze Ona, 
ale ta ich śmierć nie jest śmiercią, 

ale wiecznym życiem. Umrze również sam Jezus z 
powodu śmiertelnego ciała, które nosi. 
Pięknie jest opisana scena, w której Jezus czuwa 
przy łożu Józefa. Oto Jego relacja: Ja zaś sam, moi 
kochani, usiadłem u jego głowy, a moja matka, Ma-
ryja, usiadła u jego stóp. Józef nie był już w stanie 
rozmawiać, ale patrzył na nich szeroko otwartymi 
oczyma. Kiedy zmagał się w agonii, Jezus trzymał 
jego ręce i nogi dłuższy czas. Wówczas Józef zoba-
czył nadchodzące duchy złe i ludzi, którzy umarli w 
grzechach. Błagał więc Jezusa: Nie pozwól, by mnie 
zabrali. Cdn. 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które go-
ściły 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 do-
mu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00.  I Piątek 
miesiąca. Jest to również Święto Ofiarowania Pańskiego, spowiedź św. w Kościele przed każdą Mszą św. i 
I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 a o godz. 16.00 Msza św. dla Kół Różańcowych.  
3. W piątek 02 II 2018r w Święto Ofiarowania Pańskiego błogosławimy świece, gdyż w naszej tradycji jest 
to święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również dzień życia Konsekrowanego. Msze św. w tym dniu 
o godz. 7.00; 9.00 i 17.00 Szczególną modlitwą otoczmy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną 
i módlmy się o nowe powołania do życia zakonnego. Przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę 
do puszki na wsparcie żeńskich Zakonów Klauzurowych. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
4. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Studium Życia Rodzinnego i program jesiennej piel-
grzymki do Ziemi Świętej  i wiosennej pielgrzymki do Włoch prosimy o zainteresowanie.        
5. Przypominamy i zachęcamy, aby planując urlopy na wakacje, uwzględnić pieszą pielgrzymkę diecezjal-
ną (młodzieżową ) do Częstochowy do Matki Bożej w dniach od 10 - 13 sierpnia 2018r   
6. W piątek  02 II 2018r zapraszamy dorosłych i młodzież i ministrantów do pomocy przy rozbieraniu cho-
inek i żłóbka w naszym Kościele. Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc! 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.01.2018-04.02.2018r 
     28  styczeń - Niedziela 7.00+ Tadeusz Lipowy w 17 r. śm.   
9.00+ Grzegorz Słomiński w 1 r. śm.  - od  żony i syna                                  
10.30+ Kazimierz Janiec w 2 r. śm. - od żony  
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
       wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Jarosława     
       Górskiego w 50 r. ur. - od żony i dzieci 
       * Jakub Wołek 1 r. ur. 17.00+ Mieczysław Mysior w 1 r. śm.   
 - od żony, córki, wnuczki, syna i synowej 
         + Aniela i Mieczysław Czerw 
   29  styczeń - poniedziałek 7.00+ Magdalena, Konstanty i Józef Piątek  
17.00+ Edward Beza w 1 r. śm.    
  30  styczeń - wtorek  7.00+ Magdalena, Konstant i Józef Piątek 
17.00+ Krzysztof Lesiak - od brata z rodziną   
  31  styczeń - Środa 7.00+ Helena Kijas w 54 r. śm.    
7.00+ Włodzimierz i Józef Nowakowscy;  
       + Józefa,  Jan, Maria i Franciszek Piątek;  
       + Maria i Wojciech Urbańczyk 17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
   

   
  01  luty  -  I  Czwartek 7.00+ Stanisław Gajdziński - od mamy 
15.00* Cementownia  
17.00+ Krzysztof Lesiak - od Józefy Jasińskiej z rodziną                 
      2 luty  -  I Piątek   
 Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 7.00+ Jan i Helena Kula; + Józefa i Franciszek Dula 
9.00+ Agnieszka Zwieczchowska - od Marii Boroń 
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
      03  luty  -  I Sobota 7.00+ Henryk Kudela - od rodziny Lipka   
16.00* Żywy Różaniec 
17.00+ Zdzisław Biedak  
 - od Antoniego i Stanisława Knera 
     04  luty - Niedziela 7.00+ Ryszard Jaros w 5 r. śm.    
9.00+ Tadeusz Maciążek  - od  wnuczka Igora                                 
10.30+ Dariusz  w 4 r. śm. i Zdzisław Firek  
12.00+ Agnieszka Zwieczchowska  
 - od Teresy Kyć z rodziną  
17.00+ Jerzy i Marianna Półkoszek;  
         + Małgorzata i Józef Milejscy 
  

 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  


