
 

  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy so-
bie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety 
bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z 
domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość 
o dom Twój pochłonie Mnie».                           
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz? » Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na 
nowo».                          
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w prze-
ciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.       
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego 
imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebo-
wał niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.   J 2, 13-25 

musi być zburzone, by mogło być na nowo odbu-
dowane.     
 Czy pozwalasz Chrystusowi burzyć i wyga-
niać z ciebie handel ze światem? Czy pozwalasz 
Mu zburzyć w sobie twoje narcystyczne przekona-
nia o tym, że wszystko ci się należy, i że każdy po-
winien ci służyć, i wszystko powinno być według 
twoich architektonicznych planów, nakreślonych 
egocentrycznymi pragnieniami? Skarżymy się, że 
życie nam się rozwala, rozsypuje, nie idzie nam 
tak, jak zamierzyliśmy, że nie realizuje się nasza 

         Budynek do rozbiórki                   
Zwykle znak oczyszczenia świątyni jest odczyty-
wany jako symbol wyrzucenia z naszego sumie-
nia bałwochwalstwa, które zawiera się w wielkiej 
chciwości. To prawda, ale gdybyś przyjrzał się 
swojemu życiu, zobaczyłbyś, że zbudowane jest 
ze strachu, lęku, ambicji, chciwości, żądzy i du-
my. W takiej budowli nie da się zdrowo oddy-
chać, jej ściany są toksycznie zagrzybione i dlate-
go potrzeba wszystko zburzyć. Bronisz swego 
planu życia, ale nie jesteś w nim szczęśliwy. Coś 
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 S t r .  2  T a b o r  
egocentryczna architektura. Ale jeśli coś się rozsy-
puje, to tylko dlatego, że ma bałwochwalczy funda-
ment. Jeśli twoje życie jest w rozsypce, to dobrze, 
bo wreszcie można oddać budowę w ręce Syna cie-
śli. Rozsypka to skutek fałszywego fundamentu 
przekonań.      
 Co bowiem myślisz tak naprawdę o miłości? 
Czy nie wyobrażałeś sobie, że miłość to nieustanne 
wymuszanie na innych ubóstwiania ciebie i zapew-
nień, że jesteś najcudowniejszą osobą na świecie? 
Czy nie jest tak, że bardziej liczysz się z opiniami 
innych ludzi niż z Biblią? Czy nie wmówiłeś sobie, 
że trzeba kierować się sercem, czyli ślepymi afekta-
mi, które zapędziły cię w pułapkę nienawiści, zależ-
ności oraz zazdrości? A twoja fałszywa skromność, 
czyż nie była tak naprawdę lękiem przed podejmo-
waniem decyzji i oglądaniem się na innych? A two-
je pojęcie o doskonałości? Co ono naprawdę ma 
wspólnego z doskonałością ewangeliczną, a może o 
wiele więcej z perfekcyjną i znerwicowaną wolą 
podporządkowania sobie dzieci i współmałżonka, 

psa oraz rybek akwariowych? Czy twoja szlachet-
ność nie jest tak naprawdę troską o pozory? Albo 
czy pod pozorem oszczędności nie ukrywają się wy-
korzystywanie innych i zwykłe oszustwa? A twoje 
modlitwy, czy nie są rozkazami? Czy nie mylisz by-
cia dobrym z tym, by tobie tylko było dobrze? 
 Wydaje ci się, że jesteś wyjątkowo dobry i 
uczciwy, ale to może istnieć tylko w twojej wy-
obraźni. To, za kogo się uważasz, musi runąć, bo nie 
jest prawdą, tylko parawanem, za którym ukrywają 
się lęk, nienawiść do siebie i skrywanie bezsilności. 
Jest wiele pytań, które powodują, że nasz gmach ży-
ciowy pęka, smagany biczami prawdy. Jest jeszcze 
więcej odpowiedzi, które dają nam szansę na odbu-
dowę. Wszystkie jednak są w Chrystusie. Jeśli z 
Nim umierasz, to i żyć będziesz w nowym przybytku 
Ducha. Nowy gmach istnienia ma być zbudowany 
na słowach Boga, na dziesięciu przykazaniach. One 
nigdy się nie zdezaktualizują.    
  o. Augustyn Pelanowski   

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    
 -go działalności uzdrowicielskiej, a przez Jezusa zo-
stało użyte w dwóch najlepszych przypowieściach: o 
Samarytaninie (Łk 10, 33) i o ojcu, który widzi po-
wracającego młodszego syna (Łk 15, 20). Nie ozna-
cza ono zwykłego uczucia litości (jak się go często 
tłumaczy), lecz raczej taką identyfikację z cierpie-
niem drugiego, że cierpienie staje się własnym i pro-
wokuje do uczynienia, co tylko możliwe, by temu 
cierpieniu ulżyć. Współczucie prowokuje do czynu. 
Jezus dążył do głębokiego przekształcenia swego 
społeczeństwa, które by położyło kres niedoli ubo-
gich, chorych, opętanych i odrzuconych. 
Na koniec, był człowiekiem wiernym. Niestety, 
greckie słowo użyte tylko u Mateusza (pra&s) zwy-
kle było tłumaczone jako „cichy” i dało nam obraz 
Jezusa łagodnego i biernego w obliczu konfliktu. 
Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy! Dla Mate-
usza, Jezus nie tylko naucza Bożego słowa, czy wo-
li; On je ucieleśnia w wiernym posłuszeństwie. Żyje 
wolą swego Ojca aż do śmierci. Tak więc, błogosła-
wieństwo to powinno być przetłumaczone: 
„Błogosławieni ci, którzy wiernie czynią wolę Bo-
żą” (Mt 5, 6), gdyż to samo słowo (praus) zostało 
użyte w odniesieniu do Jezusa jako Mądrości Bożej, 
od którego powinniśmy się uczyć (11, 29: „...bo je-
stem cichy i pokorny sercem”) i jako Króla łagodne-
go, który wjeżdża do Jerozolimy, by stanąć w obli-
czu śmierci (21, 5). W tej, jak i w pozostałych cno-
tach, Jezus powinien być postrzegany jako człowiek 
stały w swych przekonaniach i silny w miłości. 

47. Czy Jezus był zawsze przebaczający i  
kochający, nie stosujący przemocy i  

pełen spokoju? Jak już sugerowaliśmy, Jezus był człowiekiem sil-
nych uczuć. W odniesieniu do tego pytania, sugero-
wałbym trzy cnoty (nie wykluczając innych), które 
mają mocne zabarwienie emocjonalne. Był on czło-
wiekiem zdecydowanym, współczującym i wier-
nym. Mateusz 23, 23 w ustępie charakterystycznym 
dla jego teologii, mówi o tym, „co ważniejsze jest w 
Prawie o sprawiedliwości (krisis), miłosierdziu 
(eleos) i wierze (pistis). Ja tłumaczę je jako zdecy-
dowanie, współczucie i wierność. 
Po pierwsze, Jezus był człowiekiem zdecydowa-
nym. Miał do spełnienia misję, która na wzór misji 
proroków miała również za zadanie stawianie czoła 
niesprawiedliwości i hipokryzji Jego czasów. Nie 
bał się nazywać rzeczy po imieniu i potępiać prze-
biegłości i usprawiedliwiania się „sprawiedliwych”. 
Przyszedł powołać „grzeszników” (Mk 2, 17 i para-
lele), tych, którzy potrafili rozpoznać i zaakcepto-
wać swą potrzebę łaskawej miłości i przebaczenia 
Boga. Co więcej, nie bał się wejść do świątyni i 
oczyścić ją z kupujących i sprzedających tak, aby 
była prawdziwie „domem modlitwy dla wszystkich 
narodów” (Mk 11, 17). Jednym słowem, jego odrzu-
cenie przemocy i spokój mogły mieć sens jedynie 
wtedy, jeśli był zdecydowanym propagatorem spra-
wiedliwości, a nie apatycznym i potulnym gapiem. 
Po drugie, był człowiekiem współczującym. Jest to 
słowo często używane w odniesieniu do Jezusa w Je 
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                Katolicyzm marzeń        Każdy katolik gdzieś tam ma Ewangelię – jak nie w sercu, to gdzieś. 

Kolega do kolegi: – Mam jedno marzenie: żebym 
przestał pić. 
– No to przestań. 
– Ale co to za życie bez marzeń! 
Jest taki rodzaj katolików, którzy 
podobnie traktują deklarowaną 
przez siebie wiarę: jak marzenie, 
które trzeba mieć, ale, broń Boże, 
nie wolno go spełnić. Mówią co 
prawda Bogu „przyjdź królestwo 
Twoje”, ale w głębi duszy doda-
ją: „byle nie teraz”. Mówią 
wprawdzie „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i 
na ziemi”, ale mają nadzieję, że chwilowo jednak 
bardziej w niebie niż na ziemi. – Bo na ziemi to my, 
Panie Boże, mamy specyficzne warunki. My tu ak-
tualnie podążamy, a nie osiągamy – tłumaczą. – Nie 
można tak od razu, Panie Boże, obcesowo z Ewan-
gelią wyjeżdżać. Ludzie mają różne przekonania, 
dlaczego mielibyśmy uważać je za gorsze od na-
szych? To przecież arogancja, więcej – to pycha 
twierdzić, że się wyznaje prawdziwą wiarę. Jak 
można coś komuś narzucać? Jak można twierdzić, 
że coś jest prawdą? Każdy ma swoją. No i nic, Panie 
Boże, nie jest czarno-białe, prawda? Życie składa się 
z odcieni szarości, czyż nie? Pozwól więc, że chwi-
lowo jednak wstrzymamy się z tym Twoim króle-
stwem, bo ono aktualnie byłoby nie na miejscu. 
I tak to leci. Liczni katolicy prowadzą „dialog ze 
światem”, ale nie dla szerzenia Ewangelii, tylko dla 
samego dialogu. Nie głosi się tam prawdy Bożej, 
lecz celebruje nijakość i kadzi cudzym bożkom. A 
robi się to w imię laickiego dogmatu, że każdy ma 
swoją prawdę, a każda jest tyle samo warta. 
Katolicy-marzyciele wolę Boga znają, ale jej nie 
uznają. Ot, choćby w parlamencie. Mamy tam 
znaczną większość zdeklarowanych katolików i wy-
starczyłoby jedno głosowanie, żeby aborcję posłać 
w diabły (czyli tam, skąd przyszła), ale nie – to jesz-
cze nie czas. Przyjdź, owszem, królestwo Twoje, ale 
przecież nie mówimy, że już, teraz. Mamy tu trochę 
pracy, ustawy czekają – zagospodarowanie prze-
strzenne, smog, takie rzeczy, rozumiesz, Panie Boże. 

My Cię chcemy, ale na razie nie przeszkadzaj, mu-
simy przygotować grunt. A wtedy 
– bądź wola Twoja. 
I tak słabnie zapał głoszenia Do-
brej Nowiny – bo ona, zatopiona 
w sosie niemożności albo zagłu-
szona „wielością narracji”, prze-
staje wyglądać nie tylko na dobrą, 
ale nawet na jakąkolwiek nowinę. 
Dawnych apostołów Europy zje-
dliby dziś sami katolicy – choćby 
za ścinanie świętych dębów. Bo 

to, po pierwsze, nieekologiczne, a po drugie nietole-
rancyjne. 
I tak żyjemy marzeniami o prawdziwym chrześci-
jaństwie – a kościoły pustoszeją. 
Nie całkiem jednak. Przed tygodniem słuchałem 
świadectw osób, z którymi byłem na weekendzie 
kursu Alpha. – Kiedy wróciłem do pracy, zawiesi-
łem na ścianie biura krzyż, bo mi czegoś brakowało 
– powiedział młody mężczyzna. Dwieście ludzi na 
sali zaczęło spontanicznie klaskać. Wiedzieli, o 
czym on mówi. Oni też spotkali Jezusa.  
       
   Franciszek Kucharczak 

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

Opisany jest też pogrzeb ciała Józefa 
i płacz Jezusa. Po czym następuje 
bardzo ciekawa medytacja Jezusa 
nad tajemnicą śmierci: O śmierci, 
która wzbudzasz wiele łez i liczne 
narzekania! To Pan dał tobie tę cu-
downą siłę. Nagana nie jest skiero-

wana przeciw śmierci, ale przeciw Adamowi. 
Śmierć bowiem nie wykonuje niczego bez rozkazu 
mojego Ojca.. (...) To mój dobry Ojciec posyła ją do 
człowieka. Ona wypełnia rozkaz Boga. (...) Cóż mi 
przeszkadza, bym prosił mojego dobrego Ojca, aby 
posłał mi duży wóz świetlisty, na którym położył-
bym mojego ojca, tak iżby nie skosztował w ogóle 
śmierci; abym spowodował zabranie go w ciele, w 
którym się urodził, do miejsca spoczynku i by prze-
bywał w nim z moimi bezcielesnymi aniołami. Ale z 
powodu przestępstwa Adama przyszły srogie cier-
pienia na całą ludzkość wraz z koniecznością śmier-
ci. Skoro noszę to cierpiętliwe ciało, to muszę za-
kosztować w nim śmierci i zlitować się nad nim ze 
względu na ludzką naturę, którą stworzyłem. Po 
tych słowach złożono ciało Józefa do grobu. Cdn. 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 
Michał  Bielecki, kawaler lat 29  

          zam. Podzamcze        i 
Ewelina Skotarska, panna lat 28  

zam. Ogrodzieniec 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 04.03.2018-11.03.2018r 
   04 marzec -  Niedziela III Niedziela Wielkiego Postu 7.00+ Henryk i Stefan Rogoń  
9.00+ Alfreda i Edmund Matysek;  
        + Bronisława i Władysław Lipka                                   10.30+ Zenon Mieszczanek w 7 r. śm.   
12.00+ Agnieszka Zwierzchowska  
 - od Jolanty i Tadeusza Pabis 
16.15* Gorzkie Żale    17.00+ Arkadiusz Zamora - od syna Damiana z Klaudią 
  05  marzec  -  poniedziałek 7.00+ Wanda Biedak - od koleżanki Haliny Olender z rodziną 
7.00+ Krzysztof Grzebieluch  
 - od zespołu " Seniorzy " z Ogrodzieńca  
17.00+ Kornelia Klimek  
 - od rodziny Klimków i Flisów z Łowczowa                    
  06  marzec  -  wtorek  7.00+ Wanda Biedak  
 - od kuzynki Katarzyny z mężem i synami 
7.00+ Krzysztof Grzebieluch - od Anny i Piotra z rodziną  
17.00+ Jerzy Wieczorek w 1 r. śm.     
  07  marzec -  Środa 7.00+ Wanda Biedak - od męża Zenona 
7.00+ Krzysztof Grzebieluch  
 - od chrześnicy Katarzyny z rodziną     
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
 08 marzec -  Czwartek Dzień Kobiet 7.00+ Wanda Biedak - od wnuczka Pawła 
 

7.00+ Krzysztof Grzebieluch  
 - od Pracowników i Emerytów Przedszkola   
17.00+ Kazimiera Uliniarz w r. śm.                   
  09  marzec -  Piątek  7.00+ Teresa Dereń  
     - od sąsiadów Popławskich, Pogodzińskich i Stąpel 
7.00+ Wanda Biedak  
 - od swatowej Leokadii z Ryczówka 
16.00* Droga Krzyżowa     
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dal młodzieży   
   10  marzec -  Sobota 7.00+ Zofia i Apolinary Stanek w 9 r. śm.   
 - od córki z rodziną   
7.00+ Kazimiera Gruca  
 - od Frankowskich i Anny Dziechciarz  
17.00+ Adela Białek  
 - od sąsiadów Biedaków i Szyińskich 
  11 marzec -  Niedziela  IV Niedziela Wielkiego Postu 7.00+ Daniela i Czesław Trawińscy;  
       + Stefania i Franciszek Kuśmierscy  9.00+ Maria i Stanisław Molenda;  
        + Mieczysława Hoc w r. śm.;  
        + zm. z rodziny: Makiełów i Molendów                                   10.30+ Janina i Fryderyk Matysek w r. śm.   
12.00 + Zofia Kowalska w 8 r. śm.  - od syna 
16.15* Gorzkie Żale    17.00+ Stanisław w 4 r. śm., Władysław i Helena Ćmak 

 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  

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 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. 
1616.15 nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa 
w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci. 
3.Trwa akcja Jałmużny Wielkopostnej, pod hasłem "Skarbonka Miłosierdzia". Wycho-
dząc ze świątyni możemy nadal nabywać skarbonkę składając symboliczną ofiarę 2,5 zł, 
która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej związane z leczeniem 
dzieci i osób starszych. Jałmużnę złożoną w skarbonce w czasie Wielkiego Postu, przynie-
siemy do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
4. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na misje. Serdeczne Bóg zapłać?


