
 

  

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś 
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a 
opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozma-
itymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go 
znały.                        
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szuka-
ją». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł na-
uczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 
duchy. Mk 1, 29-39 

demonów, nic nie możemy ani dla siebie, ani dla 
innych uczynić. Bez spotkania z Bogiem, który z 
troski o nas stał się człowiekiem, błądzimy w udrę-
ce.     
 Uzdrowieniem ze zwątpienia i hiobowych 
rozpaczy jest bliska obecność Boga. Na pewno ja-
kimś rodzajem pozyskania tego przywileju blisko-
ści jest ewangelizowanie, przekonywanie o zbawie-
niu w Jezusie. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewan-
gelii”. Ta wypowiedź nie jest wyznaniem znerwi-
cowanego faryzeusza, który głosi miłość Boga, po-
nieważ lęka się zemsty Wszechmogącego. To nie 
był lęk przed niewypełnieniem „micwy” nowote-
stamentowej. Powiedział te słowa, bo zdał sobie 
dogłębnie z tego sprawę, że prawdziwą przyczyną 

    Opuścić, aby odnaleźć                   
Oddal na pół godziny wszystkich i wszystko, a 
odkryjesz bliskość Boga. Poczujesz, jak ujmuje 
cię za dłoń.     
 Życie nigdy nie zamknie się w jakiś sys-
tem, który uwolni od lęku i błędu. A mimo tej 
oczywistej prawdy ciągle pytamy: Dlaczego tak 
trudno żyć? Dlaczego tak trudno jest uwierzyć w 
szczęście i tak łatwo dajemy opętać się bezna-
dziei? Życie bez choćby próby zrozumienia jest 
więcej niż marnotrawstwem. Dopóki nie spotka-
my naprawdę Tego, który potrafi ująć nas za rękę 
i podnieść z tego pożaru beznadziei, jaki nas tra-
wi miesiącami i latami; dopóki nie spotkamy Te-
go, który jednym słowem odpędzi od nas sforę 
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rozpaczy jest po prostu oddalenie od Boga, a nie 
może być blisko Boga ten, kto innych do Niego nie 
przybliża.     
 Istnieją ludzie, którzy zbliżają się do Boga 
raz do roku, na jedną godzinę, choćby w okresie 
spowiedzi wielkopostnej, i to im wystarcza. Nie 
czują tęsknoty. Czy to nie tłumaczy tego, skąd u 
nich biorą się hektolitry łez rozpaczy? Bliskość mi-
łości daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale i 
szczęścia. Nawet oddalenie od drugiego człowieka 
budzi ból, cierpienie, tęsknotę palącą jak gorączka, 
a niekiedy nawet coś w rodzaju opętanego przymu-
su połączenia się z osobą kochaną i oddaloną. Ale 
są i tacy, dla których opuszczenie Boga tylko na 
jedną godzinę powoduje osunięcie się w mroki nie-
wymownej nostalgii i smutku. Do których należysz? 
Istnieją różne wrażliwości. Czy wiesz, dlaczego tak 

trudno ci żyć?     
 Obecność i bliskość Jezusa jest dla każdego 
rozpalonego cierpieniem człowieka, który swe dni i 
noce przeżywa w udręce i w walce, niczym ujęcie za 
rękę. Jest poderwaniem z upadku. Kiedy On jest bli-
sko, mija każda gorączka, opuszcza nas każdy de-
mon. Opuszcza nas opuszczenie. Trzeba koniecznie 
doznać tej bliskości, dowiedzieć się, gdzie i w jaki 
sposób można jej doświadczyć! Na pewno nie mu-
sisz udać się do Tybetu ani wyjechać do Jerozolimy 
czy Mekki. Oddal na pół godziny, na godzinę, 
wszystkich i wszystko, a odkryjesz bliskość Boga. 
Poczujesz, jak ujmuje cię za dłoń. Jezus, pragnąc 
spotykać się z Ojcem, oddalał się nawet od aposto-
łów, oddalał się nawet od tych, którzy go szukali. 
Poszedł w sam środek pustego miejsca.   
       
  o. Augustyn Pelanowski   

PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ             
odzyskać. Jezus rzeczywiście ją znieważa: ,pozwól 
wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest za-
brać chleb dzieciom, a rzucić psom”. Lecz ona ma 
gotową odpowiedź: „Tak, Panie, lecz i szczenięta 
pod stołem jadają z okruszyn dzieci”. Jest to wyjąt-
kowa historia wiary, jak zauważa Mateusz: „O nie-
wiasto, wielka jest twoja wiara!” Jezus nie tylko 
otrzymuje moc uzdrowienia poprzez jej wiarę, ale 
również uczy się od niej, że moc taka jest przezna-
czona również dla zaginio-nych owiec spoza domu 
Izraela (Mt 15, 24). 
Rzucenie klątwy na drzewo figowe (Mk 11, 12-14. 
20; Mt 21, 18-19; por. Łk 13, 6-9) jest okazją do we-
zwania, by mieć wiarę w Boga, prawdopodobnie w 
przeciwieństwie do Izraela (symbo-lizowanego 
przez drzewo figowe), który nie znał czasu swego 
nawiedzenia, a zatem nie rodzi owocu. Innymi sło-
wy, jest to jeszcze jedno opowiadanie napisane z 
perspektywy wiary w zmartwych-wstanie wczesno-
chrześcijańskiej wspólnoty, używające natury, by 
zilustrować kontrast pomiędzy odrzuceniem Jezusa 
podczas Jego działalności historycznej, a przyjęciem 
Go po śmierci przez tych, którzy w Niego wierzą. 
Wiara ta daje chrześcijanom moc przeno-szenia gór. 
Nic nie będzie niemożliwe dla chrześcijanina, który 
ma wiarę i modli się (Mk 11, 21-24 i paralele). 

46. Ewangelie wydają się przedstawiać Jezusa  
czasami rozgniewanego i sfrustrowanego.  

Na przykład, dlaczego obrażał tę cudzoziemkę  
nazywając ją psem i odmawiając uzdrowienia jej 

córki, albo dlaczego rzucił klątwę na drzewo  
figowe tak, że uschło? Jeżeli Jezus był w pełni człowiekiem, to oczywiście 

doświadczał pełnego zakresu ludzkich uczuć, nie 
tylko gniewu i frustracji, ale i lęku, niepokoju, na-
dziei, miłości, wierności. Gniew, tak jak poczucie 
winy, jest uczuciem dobrym i zdrowym, jeśli jest ku 
temu uza-sadniony powód. Marek przedstawia rze-
czywistość i głębię uczuć Jezusa bardziej bez ogró-
dek niż inne Ewangelie i w ten sposób daje nam 
bardziej ludzki Jego obraz. Dobrym przykładem 
gniewu jest reakcja Jezusa na milczącą hipokryzję i 
zatwardziałość serca Jego oskarżycieli: „Wtedy 
spojrzawszy wkoło po wszystkich z gnie-
wem...” (Mk 3, 5; Mateusz i Łukasz w paralelnych 
miejscach pomijają jakąkolwiek wzmiankę o jego 
gniewie i smutku). Jego frustracja wydaje się jasna, 
kiedy pyta swych tępych uczniów: „Czemu rozpra-
wiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie poj-
mujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie 
umysł?” (Mk 8, 17; i tekst paralelny u Mateusza, ale 
nie u Łukasza). 
Dwa przykłady, do których nawiązuje pytanie, zno-
wu ilustrują różnicę pomiędzy cudem uzdrowienia, 
a cudem natury. Opowiadanie o Syrofenicjance (Mk 
7, 24-30), która u Mateusza (15, 21-28) jest kobietą 
kananejską, w obu przypadkach cudzoziemką spoza 
Izraela, jest wyjątkowe ze względu na uporczywość 
tej kobiety, która nie chce przyjąć odmowy, nawet 
od Jezusa! Całe jej jestestwo jest skoncentrowane na 
jedynej rzeczy, która ją zajmuje, na zdrowiu córki, i 
zniesie każdą zniewagę i poniżenie, byle swą córkę 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłe: 

Śp. Agnieszkę Peda  45 lat 
Śp. Halinę Grajdek 74 lata 

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista  niechaj im świeci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen." 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  6  
ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r. 

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.  
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27) 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które 
się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż 
odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana 
(por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z 
bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i 
Nauczyciela. 
W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które 
Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej 
Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto 
Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do sie-
bie” (J 19, 26-27). 
1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajem-
nicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale 
miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i prze-
kazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się 
konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i 
życia każdego ucznia. 
Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują po-
wołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie 
Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna 
i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich dro-
gą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę 
obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspek-
ty ich wychowania. 
Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę 
Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciw-
nie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa 
droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o 
Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do 
dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisu-
jąc wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięć-
dziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wyko-
nywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Ko-
ścioła. Zadanie, które nigdy się nie kończy. 
2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud 
mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją Matkę. A 
w tym uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w Niej 
wzór ucznia, a także macierzyńskie powołanie, które 
Jezus Jej powierzył, wraz z troskami i projektami, 
jakie się z tym wiążą – ma być Matką, która kocha i 
rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie z przykaza-
niem Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie Mary-
i, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na 
Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest 
włączona w macierzyńskie powołanie Maryi. 
3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, 
wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich 
ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, 
że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na 
duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i cho-

rych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował 
miłosierdzie i przebaczenie, a chorym – także 
uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w króle-
stwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak 
Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się 
sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Je-
zusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. 
Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o króle-
stwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi 
obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, 
że są osobami, dziećmi Bożymi. 
4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku 
do osób będących w potrzebie i chorych urzeczy-
wistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej 
historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz cho-
rych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. 
Dziś trwa ona nadal na całym świecie. W krajach, 
gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej 
opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolic-
kich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opie-
ki medycznej na wysokim poziomie ma na celu sta-
wianie człowieka w centrum procesu leczenia i pro-
wadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia 
i chrześcijańskich wartości moralnych. W krajach, 
w których systemy opieki zdrowotnej są niewystar-
czające lub ich brakuje, Kościół stara się zaofero-
wać ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie 
opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność 
niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpo-
wszechnione choroby.Cd. w kolejnym nr. gazetki , 

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

Jezus wezwał do łoża umierające-
go jego synów i córki, aby poże-
gnali się z swym ojcem. W trakcie 
tego Jezus zobaczył zbliżającą się 
do domu śmierć oraz diabła. Ra-
zem z nimi szedł nieprzeliczony 
tłum ludzi nieszczęśliwych... Ten 
pełen grozy orszak widział rów-
nież Józef. Widział, że czyhają na 

jego duszę. Józef zapłakał i wypełniony lękiem szu-
kał schronienia... Wówczas Jezus wstał i pogroził 
diabłu i jego wspólnikom. Oni uciekli ze wstydem i 
wielką trwogą. 
W tej godzinie Jezus zanosi do Ojca niebieskiego 
piękną modlitwę. Prosi Go, by wysłał Michała Anio-
ła i Gabriela oraz cały chór anielski, który w eskor-
cie odprowadzi duszę Józefa w krainę śmierci. Cdn. 
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 1. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Ro-
dziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, za-
praszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bo-
żej 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.  
 2. W przyszłą Niedzielę 11 II 2018r Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Msza Św. dla chorych w naszym kościele z obrzędem 
sakramentu namaszczenia chorych o godz. 17.00 Serdecznie zapraszamy chorych, jeżeli sa-
mi nie mogą przyjść, zapraszamy z opiekunami. W tym dniu również modlimy się szcze-
gólnie za całą Służbę Zdrowia. 
  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 04.02.2018-11.02.2018r 
  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 
  05  luty - poniedziałek 7.00+ Henryk Kudela - od siostry z rodziną  
17.00+ Krzysztof Lesiask - od chrześniaka  
 Łukasza Lesiak z bratem Damianem i mamą    
  06  luty - wtorek  7.00+ Adam Gielarowski  
 - od Pauliny i Zbigniewa Fabiańczyków 
17.00+ Emilia Rozlach - od córki Anny  z rodziną   
  07  luty - Środa 7.00+ Emilia Rozlach - od wnuczki Anny z rodziną  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
  08  luty -  Czwartek 7.00+ Emilia Rozlach  
 - od wnuczka Piotra z rodziną  
 

 
17.00+ Wacław Janeczek  
 - od pracowników Zakładu Gospodarki  
         Komunalnej w Ogrodzieńcu                   
  09  luty -  Piątek  7.00+ Henryk Kudela  
 - od Stanisławy Kudeli z rodziną  
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
   10  luty -  Sobota 7.00+ Leokadia Ćmak w 4 r. śm.  
 - od wnuczki z rodziną 
17.00+ Mieczysława Krzyżanowskiego  
 - od Danuty i Włodzimierza Wacowskich 
  11  luty - Niedziela 7.00+ Tadeusz Urbańczyk  
 - od koleżanek córki Doroty i Marii Raczek;  
        Barbary Gruca i Krystyny Bodziony   
9.00+ Tadeusz Lis; + Maria i Jan Kołodziej                                 
10.30+ Jarosław Bałakier  w 3 r. śm.   
12.00* Sakr. Chrztu Św.   
17.00+ Aurelia i Stanisław Kołton 
            
 

 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  


