
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się ma-
cie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio 
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzu-
cone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 
wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. 
Dosyć ma dzień swojej biedy”. Mt 6,24-34   

Boga?             
Nie w tym leży problem. Ewangelia jest słowem na na-
sze sytuacje. Jezus mówi mi "poganin!" albo 
"prawdziwy syn Ojca niebieskiego", dobrze wiedząc, z 
jakimi trudnościami borykam się w dzisiejszym świecie. 
Mój brak wiary drażni Go właśnie w związku z posta-
wą, jaką przyjmuję wobec tych trudności.        
Gdyż jest to problem wiary. Nie chodzi o to, żeby żyć 
jak nędzarz, lecz aby wiedzieć, kto uwalnia nas z na-
szych trosk: Bóg czy książeczka czekowa? Nie znosimy 
tego dylematu, chcielibyśmy mieć oparcie w jednym i w 
drugim. Ale Jezus mówi: "Nikt nie może dwom panom 
służyć".            
Mówi tak, ponieważ zna urzekającą moc pieniędzy. My 
także ją znamy! Najpierw potrzebujemy ich, żeby żyć 
uczciwie i bardzo prosto, potem potrzebujemy ich, żeby 
mieć pewność, że nam ich nie zabraknie, wreszcie po-

Jezus nie lubi tych, którzy się niepokoją. Ranią oni 
głęboko Jego miłość do Ojca. Jak można wyobrażać 
sobie choć przez sekundę, żeby Ojciec, który cały 
wszechświat stworzył dla szczęścia ludzi, swoich 
dzieci, mógł je opuścić w potrzebie. "Poganin!"   
mówi Jezus do każdego, kto się zamartwia. Chrześci-
janin-poganin zna Boga, ale nie zna serca Boga. 
"Ludzie małej wiary!". Brak nam wiary, kiedy dla 
stłumienia swoich trosk wolimy zaufać raczej kontom 
bankowym aniżeli Bogu.          
Ale ufność Bogu może chyba współistnieć z roztropną 
ostrożnością! Te ewangeliczne historie o ptaszkach i 
kwiatkach są bardzo piękne, ale przecież są choroby, 
końce miesiąca, bezrobocie, niepokój, czy będziemy 
w stanie opłacić dziecku długie studia, lęk, że nie po-
radzimy sobie przy tak niskiej emeryturze. W Palesty-
nie, za czasów Jezusa, łatwiej chyba było zdać się na 
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 S t r .  2  T a b o r  
trzebujemy ich, żeby podnieść nieco swój komfort życia, 
tak iż w końcu to właśnie one rządzą naszym życiem, 
poddając je trojakiej trosce: żeby zarobić, kupić i zapew-
nić przyszłość. W takiej sytuacji mówienie Bogu: 
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" jest już 
tylko bezmyślnym powtarzaniem.           
To znaczy, że Jezus chce, żebyśmy żyli w sposób nieod-
powiedzialny i niefrasobliwy?          
Dobrze wiemy, że nie w tym rzecz. Doskonale rozumie-
my pytanie Jezusa, ale chcielibyśmy je obejść: 
"Wierzysz czy nie wierzysz w to, że masz Ojca w nie-
bie?".             
Jeżeli wierzysz, musisz odrzucić troski, które przygniata-
ją, ale jednocześnie dają poczucie bezpieczeństwa, gdyż 
są czymś, co znamy. Aby zaufać, trzeba zanurzyć się w 
tym, co nieznane i to właśnie budzi w nas największy 
lęk!             
Gdy potrafimy wreszcie powiedzieć: "Ojcze, wiem, że 
mnie kochasz i niczego się nie boję", wówczas bardzo 
głęboko w naszym sercu rodzi się pokój. Pokój bardzo 

często łatwy na szczęście który jednak niekiedy wymaga 
bohaterstwa. Słowa: "Chleba naszego na ten dzień daj 
nam dzisiaj", stają się bardzo świadomym aktem wiary 
oraz aktem miłości. "Nie troszczcie się o jutro", stają się 
od tej pory naszą mądrością.                  
Słowa, które Jezus na koniec dodaje: "Jutrzejszy dzień 
sam o siebie troszczyć się będzie", nie stoją w sprzecz-
ności z trzema wcześniejszymi "nie troszczcie się", lecz 
je różnicują. Powinniśmy myśleć o pracy, o zarobkach, o 
zdrowiu, o mieszkaniu, które trzeba kupić, o emeryturze, 
którą trzeba zaplanować. Ale troski te są dobre jedynie 
wówczas, gdy przeżywamy je w całkowitym zawierze-
niu Bogu. A pewnym, czytelnym znakiem tego jest po-
kój serca.            
Starać się najpierw o królestwo, to szukać najpierw Bo-
ga, z uporem zwracać się ku Niemu, być pewnym, że z 
Nim można poradzić sobie w każdej sytuacji. Ci, którzy 
mają odwagę tak zaufać, doświadczają rzeczy niesamo-
witej: rodzi się w nich wielka wolność serca.                    
   ANDRÉ SÈVE 

  1 marca dzień      Żołnierzy Wyklętych- Bohaterowie z  kręgosłupem moralnym             
Gdy w zimną noc z 3 na 4 stycznia 1944r 
Armia Czerwona w okolicach Rokitna prze-
kraczała byłą Polsko - Radziecką granicę, 
mało kto przypuszczał że obce wojska pozo-
staną na naszym terytorium, przez kolejne 
49 lat. Po początkowej pozornej współpracy 
szybko okazało się, że pomoc w wyzwala-
niu kraju z rąk Niemców jest tylko pretek-
stem do realizacji innego celu, kolejnej oku-
pacji. Jednak istnieli ludzie, którzy nie zga-
dzali się na taki stan rzeczy. I to właśnie ich 
nazywamy Żołnierzami Wyklętymi. Naj-
więksi patriotami, których chciano wyma-
zać z historii. Rosjan traktowali jako kolej-
nego najeźdźcę. Zmianie uległy tylko wro-
gie nazwy. Niemiecki Wermacht został za-
stąpiony przez Armię Czerwoną. Zaraz za 
nią kroczyli agenci NKWD, którzy ochoczo 
zabrali się do pracy, tak jak wcześniej, tajna 
policja Gestapo. Była to potworna powtórka 
z historii. Bolała tym bardziej, że najwięk-
sze represje zostały wymierzone w żołnie-
rzy którzy, przez 6 lat bohatersko walczyli o 
wolność Polski. Komunistyczny aparat ter-
roru instalował się na naszych terenach do-
syć szybko. Niedługo potem, kiedy do Rem-
bertowa wkroczyła Armia Czerwona, utwo-
rzono w tym miejscu specjalny obóz 
NKWD. Przetrzymywani w nim więźnio-

wie, byli więzieni w tak złych warunkach o 
których najlepiej świadczy dzienna racja 
żywnościowa, która wynosiła zaledwie 2 
talerze wodnistej zupy i mały kawałek chle-
ba. Dlatego jeżeli ktoś przeżył katowanie ze 
strony NKWD, bardzo łatwo mógł tam 
umrzeć z głodu. Chociaż świadectwa podają 
że i tak ten obóz był najlepszy na tle innych.  
Żołnierze Wyklęci - najwięksi patriotami, 
których chciano wymazać z historii. Wal-
czyli o Polskę a zostali wyklęci. Bohaterzy, 
którzy przez lata w zakłamanej historii, tzw. 
Wolnej Polsce, byli nazywani  bandytami.  
Trzeba o nich pamiętać i pielęgnować pa-
mięć Żołnierzy Wyklętych. Każdy z nas  po-
winien to  czynić na swój sposób.  
Dlatego dzisiaj 26 II 2017r. odbywa się z 
tego powodu kolejny, największy Bieg Pa-
mięci w Polsce - Bieg TROPEM WIL-
CZYM (dystanse są takie, że nie trzeba być 
wyczynowcem, bo każdy bez problemu może 
je pokonać) Najlepsze jest to, że Bieg odby-
wa się w 240 miastach i to nie tylko w Pol-
sce. Jest to piękny sposób z wielu możli-
wych, aby oddać hołd i cześć Żołnierzom 
Wyklętym. Jeżeli nie poprzez bieg to uczyń-
my to dzisiaj przez modlitwę. 
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Szanowni Państwo! Kolejny już raz zwraca-
my się do Państwa z prośbą o przekazanie 
1% swojego podatku naszej córce  Oli Bie-
dak, wpisując nr: KRS: 0000297411 oraz 
obliczoną kwotę 1% podatku. Cel szczegó-
łowy: Aleksandra Biedak              
Jednocześnie z całego serca dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierają nas od wielu 
lat. Przekazując wam informację w formie 
ulotki, jesteśmy wdzięczni za każdą waszą 
wpłatę.      
 Rodzice Oli: Wiola i Grzegorz Biedak 

1% 1% PODATKUPODATKU  

                            Zarzuty dla wyrzutów 
                Wyrzuty sumienia są łaską, a grzechem jest ich przyczyna – nie odwrotnie. 

Co to są „wartości europejskie”? Ha, to zależy dla 
kogo. Dla takiego Fransa Timmermansa, wiceszefa 
Komisji Europejskiej, o 
„wspólne europejskie warto-
ści” walczyły m.in. „kobiety w 
Polsce” w czasie czarnego pro-
testu. Powiedział to w miniony 
piątek. Widzicie, drogie panie, 
jak się przydałyście? Jeśli któ-
raś z was upiera się jeszcze (a 
sporo jest takich), że to nie dla 
poparcia aborcji wzięła w tym 
udział, to niech wie, że nieza-
leżnie od tego, co sobie przy 
tym myślała, jej obecność została policzona jako 
argument za zabijaniem dzieci. Gratulacje, budowni-
czowie „europejskich wartości”. 
Jak dokładnie wyglądają takie „wartości”, pokazuje 
ustawodawstwo francuskie, które właśnie wzbogaci-
ło się o zapis zakazujący zamieszczania w internecie 
treści sprzeciwiających się aborcji. Bo do tej pory, 
od 1993 roku, nie wolno było we Francji zniechęcać 
kobiet – głównie manifestacjami – do zabicia swego 
dziecka. Teraz nie wolno będzie tego robić również 
w sieci. Bo niechby taka kobieta weszła do internetu 
w poszukiwaniu przytulnej kliniki, w której mogła-
by komfortowo pozbyć się „problemu”, a znalazłaby 
ostrzeżenie, że w ten sposób problemów sobie napy-
ta. No i jeszcze się kobieta rozmyśli! A to są, jak 
mówi francuskie prawo, „treści dezinformujące”, 
więc kto je rozpowszechnia, może dostać dwa lata 
na przemyślenie swego błędu. Plus 30 tys. euro 
grzywny. 
Proszę, jak w praktyce wyglądają te osławione wol-
ność, równość i braterstwo: jesteś wolny, gdy w du-
chu braterstwa równasz do szeregu. Jak się z niego 
wychylisz, to ci bracia Wielki Terror przypomną. 

Sprawa jest interesująca, bo pokazuje, że najbar-
dziej wyśrubowane standardy demokratycznego 

państwa kompletnie nie chro-
nią przed totalitaryzmem. 
Oczywiście ubranym w ładne 
maski. Ulubiona maska to tro-
ska o samopoczucie kobiet. To 
właśnie przez tę troskę francu-
ska Rada Stanu zakazała nie-
dawno emisji telewizyjnej re-
klamy, w której występują 
uśmiechnięte dzieci z zespo-
łem Downa. Dlaczego? Bo to 
„prawdopodobnie narusza spo-

kój sumienia kobiet, które legalnie dokonały innych 
osobistych wyborów”. 
Ano właśnie – w tym cała rzecz, że państwa po-
stchrześcijańskie nie chcą uwalniać ludzi od zła, 
tylko od wyrzutów sumienia. To tak, jakby lekarze 
zamiast leczyć, musieli aż do śmierci wmawiać cho-
rym, że są zdrowi. A kto by „naruszył spokój” pa-
cjenta, temu by tak przybliżono pojęcia tolerancji, 
szacunku, równości i innych „wartości europej-
skich”, aż by dwanaście gwiazd ujrzał. 
W ten sposób można jakiś czas żyć, ale to kiepskie 
życie – i fatalna śmierć. Nie może inaczej być, bo 
„wartości” oderwane od chrześcijańskich są guzik 
warte. 
   Franciszek Kucharczak 

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  



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem " Ku trzeźwości Narodu". 
Módlmy się, aby dotknięci nieszczęściem nałogu alkoholowego z pomocą Bożą i naszą potrafili z niego wyjść.                   2. Dzisiaj również przeżywamy kolejny dzień Żołnierzy Wyklętych - największych patriotów, których chciano wymazać z histo-
rii. Walczyli o Polskę a zostali wyklęci. Bohaterzy, którzy przez lata w zakłamanej historii, tzw. Wolnej Polsce, byli nazywani  
bandytami. Trzeba o nich pamiętać i pielęgnować pamięć Żołnierzy Wyklętych. Każdy z nas  powinien to  czynić na swój spo-
sób. Dlatego dzisiaj 26 II 2017r. odbywa się z tego powodu kolejny, największy Bieg Pamięci w Polsce - Bieg TROPEM WIL-
CZYM (dystanse są takie, że nie trzeba być wyczynowcem, bo każdy bez problemu może je pokonać) Najlepsze jest to, że Bieg 
odbywa się w 240 miastach i to nie tylko w Polsce. Jest to piękny sposób z wielu możliwych, aby oddać hołd i cześć Żołnierzom 
Wyklętym. Jeżeli nie poprzez bieg, to uczyńmy przez modlitwę, dzisiaj  i 1 marca w dzień Żołnierzy wyklętych.                
3. W Środę Popielcową 1 marca rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje nas, ludzi wierzących, post ścisły, co do 
ilości i co do jakości. Msze święte w naszym kościele z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00; 9.00 i 17.00 W Ce-
mentowni Msza Św. o godz. 15.00               
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o  godz. 15.00. I Piątek miesiąca. Spowiedź św. 
w Kościele od godz. 16.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych.         
5. W czwartek również 02 III 2017r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie, po 
Mszy św. wieczornej.               
6. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00 dla młodzie-
ży. A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 16.15 nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie wszystkich na te nabo-
żeństwa zapraszamy.                            7. W sobotę 04 III 2017r w liturgii przeżywamy Święto Św. Kazimierza, Królewicza           
8. Skarbonka jałmużny wielkopostnej. Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, po raz kolejny rusza akcja skarbonki Jałmużny 
Wielkopostnej, pod hasłem "Skarbonka Miłosierdzia". W naszych parafiach w I Niedzielę Wielkiego Postu wierni wychodząc 
ze świątyni będą mogli nabywać skarbonki, składając symboliczną ofiarę 2,5 zł, która zostanie przeznaczona na cele Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej związane z leczeniem dzieci i osób starszych. Rodziny przez cały okres Wielkiego Postu, podejmując 
wielkopostne wyrzeczenia i ofiary, będą mogły udzielić konkretnego wsparcia najbardziej potrzebującym ze swojej wspólnoty 
parafialnej.  Złożone ofiary do skarbonki przyniesiemy do świątyni przed ołtarz w II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia. Serdecznie zachęcamy do pięknego dzieła miłosierdzia.                                           
9. Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji sosnowieckiej zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla par niesakramentalnych. 
Rekolekcje są adresowane do osób po rozwodzie, które żyją w powtórnych związkach cywilnych i nie mogą zawrzeć ślubu ko-
ścielnego. Spotkania rekolekcyjne odbędą się 10, 11 i 12 marca (piątek, sobota i niedziela) o godz. 19.00 (w niedzielę o 19.30) w 
kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25. Rekolekcje poprowadzi ks. 
dr Tomasz Smalcerz – duszpasterz, sędzia Sądu Biskupiego w Sosnowcu.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.02.2017-04.03.2017 
      26  luty - Niedziela VIII Niedziela Zwykła    7.00+ Dariusz Rus w 7 r. śm.  
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie     
       łaski, opiekę Matki Bożej dla Ks. Mirosława z racji im.         10.30+ Antonina i Edward Piątek; + Lucyna,  
 Rozalia i Władysław Grzebieluchowie          12.00* Sakr. Chrztu Św. 
12.00+ Paweł Żurawski w 8 r. śm.      
17.00+ Władysław i Bronisława Lipka;  
         + Alfreda i Edward Matysek    27  luty  - Poniedziałek 7.00+ Halina Witczak   
 - od Zofii Pogodzińskiej z rodziną    
7.00+ Henryk Lubach   
 - od chrześnicy Agnieszki Przybyła z rodziną      
17.00+ Zbigniew Barczyk  
 - od Marii i Jerzego Rybińskich  
  28  luty  - Wtorek                7.00+ Halina Witczak  - od rodziny Dejów    
7.00+ Henryk Lubach - od Lidii i Henryka Antonik  
17.00+ Zbigniew Barczyk - od Witolda Lubacha z rodz. 
 01  marzec  - Środa    Środa Popielcowa           7.00+ Anna Wójcik  - od Janiny Bednarz z rodziną    
9.00 + Henryk w 12 r. śm. i Stefan w 3 r. śm. Rogoń 
15.00* Cementownia 
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  02  marzec  -  I Czwartek    7.00+ Janina Wrótny  - od rodz. Jarosów i Kalamarów    

15.00* Cementownia         
17.00+ Helena Braś - od rodziny Kuźniaków 
  03  marzec  -  I Piątek        7.00+ Henryk Lubach  - od sąsiadów z ul. Cmentarnej    
7.00+ Anna Wójcik  - od Wandy Rudy z rodziną 
16.00* Droga Krzyżowa 
16.30* Spowiedź 
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży  
  04  marzec  -  I Sobota                   7.00+ Kazimierz Gajda; + Janina i Mieczysław  
 Piątek; + Helena Łasicka 7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszel
 kie łaski, opiekę Matki Bożej dla Jadwigi 
 Krupa w 55 r. ur. 16.00* Żywy Różaniec        
17.00+ Maria i Stanisław Molenda;  
         + Mieczysława Hoc w r. śm.    

Do wspólnoty Kościoła został 
włączony:  

 
Jakub Groja 

 
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczone-mu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym 

i miej ich w swojej opiece. 


