
 

  

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:           
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?    
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczy-
ciel.                
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.             
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wy-
dawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». Łk 6, 39-45  

blisko bogactwa ich serc.   
 Żyjemy w świecie wielosłowia. Mówi się 
za dużo. To wielosłowie jest najczęściej pustosło-
wiem. Trzeba to dostrzec, aby w jego falach nie 
utonąć. Łączy się to ściśle z zaufaniem. Temu, kto 
posługuje się pustosłowiem, nie wolno ufać. On nie 
jest odpowiedzialny za swe słowa.  
 O wiele groźniejsze jest brudne słowo. Ono 
niszczy tego, kto mówi, tego, kto słucha, i tych, o 
których jest mowa. Oczernianie, obmowa, niszcze-
nie dobrej opinii o człowieku to owoce brudnego 
słowa.      
 Jezus wzywa do bardzo precyzyjnego waże-
nia słowa. Z obfitości serca mówią usta. Nasze sło-
wa świadczą o nas. 

         Słowo świadectwem         . 
Grono młodych ludzi. Jeden krzyczy na drugiego, 
zalewając go stekiem brudnych słów. Zatrzymuje 
się przy nich starszy człowiek w mundurze woj-
skowym i zwraca się do obrażanego: „Nie martw 
się. Te słowa, które rzuca twój kolega, świadczą 
o zawartości jego serca, a nie twojego. Słowa ob-
jawiają człowieka mówiącego”. Wszyscy zamil-
kli. Oficer powtórzył: „Nie martw się”. 
 Po roku dziewczyna należąca do tego gro-
na pożegnała się z nim, oznajmiając, że od wspo-
mnianego wydarzenia zaczęła mierzyć siebie i 
innych wypowiadanymi słowami. Stopniowo wy-
bierała ludzi, których słowa są wyważone. Mówią 
oni znacznie mniej niż inni, ale warto przebywać 
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Temat jest aktualny w życiu osobistym. Częsty ra-
chunek sumienia z własnych słów jest potrzebny. 
To pomaga również we właściwej ocenie każdego 
człowieka.     
 Jeszcze ważniejszy jest wymiar medialny. 
Tam słowo odsłania zawartość serc ludzi zabierają-
cych głos. To pomaga ocenić, w jakiej mierze godni 

są zaufania. Jezus jest mistrzem odpowiedzialnego 
słowa. Nie powiedział ani jednego słowa pustego, 
ani jednego brudnego, ani jednego zbędnego. Ewan-
gelia jest szkołą odpowiedzialnego słowa.  
       
   Ks. Edward Staniek   

           ŚRODA POPIELCOWA      Post mój i post nasz                                       

 Post to moja czysto osobista sprawa! Zacho-
wuję wstrzemięźliwość w piątek – to moja rzecz, 
nie zachowuję – też moja! Proszę się nie wtrącać! Ja 
mogę robić to, co mi się podoba! Są to okrzyki czło-
wieka, który wpadł do głębokiej studni religijnego 
indywidualizmu, gdzie wszystko jest tylko jego. Na 
dnie tej studni ustawił sobie chodzenie do kościoła, 
korzystanie ze spowiedzi, pacierze, publiczne przy-
znanie się do tego, że jest katolikiem. Studnia jest 
głęboka i nieustannie pogłębiana przez stałe podkre-
ślanie: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Tak wygląda obrona pozy-
cji, która w szkole Chrystusa nie ma najmniejszego 
sensu. W tej studni brakuje wody. W niej umiera się 
z pragnienia. Można na jej dno sprowadzić tekst 
Ewangelii i czytać go nawet godzinami, tylko na 
tym dnie nie można wprowadzić w życie ani jedne-
go ewangelicznego słowa.   
 Post zalecony przez lekarza w trosce o zdro-
wie lub o zgrabną sylwetkę to moja czysto osobista 
sprawa. Ale post religijny to nie tylko moja sprawa. 
To nasza sprawa. Pościć trzeba razem. Wzajemnie 
należy się mobilizować do przestrzegania postu. Na 
początku należy jasno określić jego intencje. 
W Kościele nikt nie pości dla samego postu ani tyl-
ko dlatego, by nie popełnić grzechu. Post jest potęż-
ną siłą wspierającą moc woli człowieka i sięgającą 
samego Boga. Przez post można wiele u Niego zy-
skać. Duch dochodzi do głosu, a modlitwa nabiera 
nowej energii. Post to nie jest moja sprawa, to jest 
nasza sprawa.     
 W Środę Popielcową należy poszukać przy-
najmniej dwóch ludzi, aby w ich gronie podjąć post. 
Trzeba się spotkać, by konkretnie określić formę 
wspólnego wyrzeczenia aż do Wielkanocy 
i wzajemnie się mobilizować oraz kontrolować, 
w jakiej mierze się to udaje.   
 Pan Antoni od wielu lat od Środy Popielco-
wej do Wielkiej Niedzieli nie bierze do ust papiero-
sa, a zaoszczędzone pieniądze przeznacza na lekar-
stwa dla bezrobotnego sąsiada. W ubiegłym roku 
dwaj jego koledzy oświadczyli: „Potrafisz ty, to po-
trafimy i my”. Pieniądze co tydzień oddawali na le-
karstwo dla wspomnianego człowieka. Witali się 
uśmiechem i pocieszali, mówiąc: „Do Wielkanocy 
już nie jest daleko”.    

 Magda, uczennica liceum, oświadczyła, że 
w Wielkim Poście będzie oglądać mniej telewizji, a 
częściej sięgnie po dobrą książkę. Z radością dołą-
czyło do niej kilku kolegów i kilka koleżanek. Co-
dzienne rozmowy polegały na wymianie zdań na te-
mat czytanych pozycji. Jedna z osób już po dwóch 
tygodniach odkryła, że jeszcze nigdy nie czuła się 
tak dobrze w grupie. Odkryła czar wspólnego wyrze-
czenia i  poszukiwania rzeczy wartościowych. 
 Nie należy podejmować postu wyłącznie na 
własną rękę. Trzeba wyjść ze studni własnego ego-
izmu i rozglądnąć się za innymi, by razem z nimi 
stworzyć pewne środowisko ceniące wartości ducho-
we. Łatwo za postem idzie wspólna modlitwa, 
a razem z nią prawie natychmiast spadają łuski 
z oczu i dostrzegamy potrzebujących pomocy. Bóg 
bowiem zostawił odpowiedzialność za ubogich 
w naszych rękach. Wspólne spojrzenie na potrzebu-
jących jest bardziej krytyczne i ułatwia organizowa-
nie twórczej pomocy.    

 Popiół przyjmijcie na własną głowę, ale po-
patrzcie na głowy swoich bliskich i rozradujcie się 
z tego, że nas jest wielu. W tym roku nie pościmy 
sami, ale z innymi, nie przeżywamy Wielkiego Postu 
na własny rachunek, lecz na rachunek małego środo-
wiska, które z pomocą łaski Boga zorganizujemy. 
Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „Gdzie dwóch lub 
trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam Ja je-
stem wśród nich”. I to jest Ewangelia!  
       
   Ks. Edward Staniek  

Do wspólnoty Kościoła została 
włączena:  

 

Małgorzata Wiesława Szkliniarz 
 

 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich w swojej opiece. 
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                  Antyklerkalizm rodzinny 
                          Jedni wskazują wady Kościoła, żeby je usunąć, inni - żeby go usunąć  

Dzieci i wczesna młodzież zazwyczaj czubią się ze 
swoim rodzeństwem. Bywa, że się nawet i tłuką, nie 
unikając przy tym grubych słów. Ale spróbuj tylko, 
zachęcony czyimś przy-
kładem, zrobić to samo 
jego bratu lub siostrze. 
Toż cię oboje rozniosą. 
Są w rodzinie rachunki 
krzywd, obca dłoń ich 
też nie przekreśli, ale 
niech nawet nie sięga po 
długopis, bo mu go ra-
zem z łapą odrąbią. Ja 
sobie mogę brata gnębić, 
a on mnie, ale obcym 
wara. 
Odnoszę wrażenie, że w 
naszej pięknej ojczyźnie 
podobne zjawisko wystę-
puje w relacjach świeccy
–duchowni albo szerzej: naród–Kościół. Bo Polacy 
są tradycyjnie dość antyklerykalni. Na księży się po 
domach wygaduje różne rzeczy. Proboszcz jest taki, 
siaki, a wikary to i śmo. Jeden ksiądz pazerny, a dru-
gi po chamsku gada, trzeci podejrzanie się prowadzi, 
a czwarty świętoszek. Zawsze tak było. Owszem, 
był szacunek na poziomie zasadniczym, w bezpo-
średnich kontaktach. Jednocześnie jednak były pre-
tensje, obgadywanie, pyskowanie, zdarzały się i 
lokalne rewolty. Mimo to zawsze też panowała 
świadomość, że to są nasi bracia. My ich możemy 
atakować jako rodzina, jako członkowie tego same-
go organizmu – ale w gruncie rzeczy ich kochamy i 
nie wyobrażamy sobie bez nich życia. I różnym ta-
kim nie pozwolimy ich skrzywdzić. Dlatego gdy ich 
prawdziwi wrogowie, widząc katolickie animozje, 
próbują zrobić na tym swój brudny interes, polscy 
katolicy pokazują im gest Kozakiewicza. 
Wielokrotnie się to okazywało. Gdy ktoś z zewnątrz 
atakował Kościół, Polacy jak nikt inny stawali w 
jego obronie. Przekonali się o tym wszelacy na-
jeźdźcy i zaborcy. Nigdy u nas nie było takiej jedno-
ści wiernych z kapłanami jak wtedy, gdy ktoś obcy 
podnosił na Kościół rękę. Tej też prawidłowości na-
leży chyba przypisać fiasko projektów politycznych 
typu Ruch Palikota. Tu, co prawda, mamy do czy-
nienia z rodakami, ale – z powodu ich wojownicze-
go ateizmu i ulegania obcej inżynierii społecznej – 
postrzeganymi jako agresorzy „spoza rodziny”. Tu 
na kilometr czuć fałszem i cyniczną próbą przejęcia 
wpływów, z jednoczesnym zamiarem wprowadzenia 
do naszej rodziny cudzych (nie) porządków. Palikot 

boleśnie przejechał się na swoich antyklerykalnych 
sztuczkach. Myślał pewnie, że skoro ludzie psioczą 
na księży, to on wyrośnie na jeszcze większym psio-

czeniu. Guzik – prze-
padł z kretesem. 
Gdy teraz widzę i czy-
tam, jakie to cuda obie-
cuje Robert Biedroń 
(były człowiek Palikota 
przecież), i słucham, jak 
to rozdzieli Kościół od 
państwa, jak wyrzuci ze 
szkół religię, a małola-
tów nafaszeruje lewą 
seksedukacją, jak wpro-
wadzi aborcję w domu i 
zagrodzie, to myślę, że 
chłop nie zrozumiał 
prostej rzeczy: polscy 
katolicy może na Ko-

ściół wygadują, ale w duszy chcą, żeby był lepszy. 
Tacy jak Biedroń natomiast chcą, żeby go nie było. 
Ludzie to wyczuwają – i potrafią wyciągnąć wnio-
ski. 
       
   Franciszek Kucharczak 

DUCH ŚWIĘTYDUCH ŚWIĘTY      

Co to jest Eucharystia?  
 

Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i 
prawdziwa Krew Pana Jezusa pod 
 postacią chleba i wina.     

Eucharystię - Najświętszy Sakrament 
Pan Jezus ustanowił  
w Wielki Czwartek,  

w wieczerniku,  
na Ostatniej Wieczerzy słowami: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest   
Ciało moje.  

Pijcie z niego wszyscy, bo to, jest moja 
Krew Przymierza,   

która za was i za wielu będzie wylana 
na odpuszczenie grzechów."  

(Mt.  28, 26-29).   



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 03.03.2019-10.03.2019r 
                         03  marzec  -  Niedziela 
7.00+ Henryk w 14 r. śm.  i Stefan w 5 r. śm.  Rogoń   
9.00+ Maria i Stanisław Molenda w r. śm.  
       + Mieczysław Hoc w r. śm.  
       + zm. z rodziny Molendów i Makiełów  
10.30+ Stanisław w 4 r. śm., Władysław i  
 Helena Ćmak  - od Włodzimierza z rodziną  
12.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Orman   
17.00+ Jerzy Biedak  
 - od szwagra Wojciecha z żoną i rodziną   
                    04  marzec   -  poniedziałek 
7.00+ Janina Flak - od bratowej Janiny 
7.00+ Henryka Rogoń  - od córki Grażyny  
17.00+ Janina Bobrzyńska  
              - od pracowników z zakładu REMUR 
                        05  marzec   -  wtorek 
7.00+ Janina Flak  
            - od chrześniaka Włodzimierza z rodziną  
7.00+ Czesława Latacz - od rodziny Rudych 
17.00+ Marian Słowik  
           - od Bogusławy Podsiadło z Adamuszków 
              06  marzec   -  Środa Popielcowa 
7.00+ Alfreda i Edmund Matysek;  
      + Bronisława i Władysław Lipka 
9.00+ Jerzy Biedak - od Kuźniaków z rodziną 
15.00* Cementownia 
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy                

                   
                     07  marzec   - I  Czwartek 
7.00+ Irena Grunt - od rodziny Kusiorów  
7.00+ Jan Pilarski  
        - od Edyty i Grzegorza Mieszczanków z rodziną 
15.00* Cementownia 
17.00+ Janina Flak - od brata Wiesława z rodziną 
                          08  marzec  - Piątek 
7.00+ Cecylia Kita - od córki Haliny  
7.00+ Jan Pilarski  
             - od Marka i Lucyny Szydełko z rodziną 
16.00* Droga Krzyżowa 
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży 
                        09  marzec  -   Sobota 
7.00+ Wincenty Kołodziej  
              - od wnuczki Wioletty z rodzinami 
7.00+ Henryka Rogoń - od córki Barbary z mężem 
17.00+ Janina Flak  - od wnuczki Agnieszki z rodziną 
          10  marzec  -  I  Niedziela Wielkiego Postu 
7.00+ Zenon w 8 r. śm., Andrzej i Wiktoria Mieszczanek;  
        + Stanisława i Mieczysław Firek  - od żony z dziećmi  
9.00+ Józef i Krystyna Matysek - od córki z mężem  
10.30+ Janina i Fryderyk Matysek w r. śm.   
12.00* Sakr. Chrztu Św. 
16.15* Gorzkie Żale   
17.00+ Jerzy Wieczorek w 2 r. śm.   
                          

 

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00;  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  
 

 
1. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w piątki w 
Mszy św. zbiorowej o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.  
2. W Środę Popielcową 06 marca rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje nas, ludzi wierzą-
cych, 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 Cementowni Msza Św. o godz. 15.00  
3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Modlimy sie za kapłanów i prosimy o nowe i liczniej-
sze powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00 
4. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o 
godz. 19.00 dla młodzieży. A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 16.15 nabożeństwo 
Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szcze-
gólnie młodzież i dzieci. 
5. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Sankt Petersburga i Wilna od 27 kwietnia do 05 maja 2019r  
Dokładne informacje w gablocie parafialnej i w zakrystii. Zapisy do 17 marca u Ks. Pawła. 
6. Za tydzień do nabycia Skarbonka Miłosierdzia 2,50 zł 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się  
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Kościele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


