
 

  

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czter-
dzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».    
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».     
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do 
Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».       
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”».                
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».       
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».      
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. Łk 4, 1-13 

których nigdy nie zabraknie w naszym życiu. Ku-
szenie Jezusa jest wewnętrzną walką i zejściem na 
poziom ludzkich zagrożeń, by podźwignąć czło-
wieka. Jednocześnie ostrzega przed najbardziej 
podstawowymi próbami. Po pierwsze, będziemy 
kuszeni, aby mierzyć nasze życie raczej miarą ludz-
kiego dostatku, aniżeli słowa Bożego. Po drugie, 
będziemy kuszeni, by nawet duchowe dary obrócić 
na własną chwałę, a nie na chwałę Boga i braci. Po 
trzecie, będziemy kuszeni, by osiągać dobre cele 
postępując „na skróty”. Jeśli mamy uniknąć nie-
szczęść, będących konsekwencją ulegania poku-
som, musimy wraz z Jezusem schronić się na pu-

      Zwyciężać pokusy         
Celem życia chrześcijańskiego jest świętość, czy-
li zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem w miłości. 
Przeszkodą w zdobywaniu świętości jest grzech, 
który ma swoje źródło w uleganiu różnorakim 
pokusom podsuwanym przez diabła. Najbardziej 
jest w nas atakowany głód chwały, czułości, mi-
łości oraz komfortu, wygody i zabezpieczenia.
 Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wie-
my, co oferuje nam i co w nas samych jest naj-
bardziej „wygłodniałe”. Jeżeli wraz z Jezusem 
zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, to 
Duch poprowadzi nas na spotkanie z pokusami, 
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styni słowa Bożego.    
 Pokusa namawia nas, pociąga i kierunkuje 
na zło. Zwykle jednak zło uobecnione w pokusie nie 
jest na początku wyraźne. Najczęściej kuszony 
uświadamia je sobie tylko mgliście, zawsze bowiem 
pojawia się ono w przebraniu jakiegoś dobra. Poku-
sa rzadko więc uderza w rzecz zakazaną bezpośred-
nio. Najczęściej staje na drodze jako łatwy sposób 
zaspokojenia autentycznej potrzeby, która nieocze-
kiwanie łączy się z rzeczą zakazaną. Tak było w 
pierwszym kuszeniu, którego opis mamy w Księdze 
Rodzaju. Kuszona przez węża Ewa widzi, że zaka-
zany owoc „jest rozkoszą dla oczu” (Rdz 3,6).
 Kuszenie może mieć znaczenie zarówno po-
zytywne, jak i negatywne. Jezusa prowadzi na pu-
stynię Duch, który kształtuje w Nim postawę posłu-
szeństwa wobec woli Ojca. Ale za Duchem idzie 
diabeł, krzewiciel nieposłuszeństwa i adwokat opar-
cia się na własnej woli, oderwanej od woli Bożej. 
Wprawdzie Duch i diabeł mają udział w jednym 
dziele, to jednak chodzi im o różne sprawy. Duch 

chce potwierdzić Boże synostwo Jezusa, natomiast 
diabeł chce Go odwieźć od pełnienia woli Ojca. 
 Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Po-
stu przedstawia konfrontację Jezusa z trzema poku-
sami i trzy odniesione przez Niego zwycięstwa. 
Chrystus Pan odrzuca wszystkie propozycje diabła. 
Jest więc dla nas wzorem, ale i wsparciem w chwi-
lach kuszenia. Dlatego, jak naucza św. Jan Paweł II, 
„Podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu wierzący 
mają pójść za Chrystusem na ‘pustynię’, by razem z 
Nim stawić czoła duchowi zła i go pokonać. Jest to 
wewnętrzna walka, która decyduje o kształcie nasze-
go życia. (…) Pokorna i ufna modlitwa, umocniona 
przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze 
próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać 
dobrem” (Anioł Pański, 9.03.2003). I my, kiedy bę-
dziemy zabiegać o łączność, komunię z Chrystusem, 
odniesiemy zwycięstwo, powtarzając za św. 
Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umac-
nia”.       
   Ks. Leszek Smoliński   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ          

 
80. Kiedy Jezus przebywał na ziemi,  
czy ciągle był częścią Trójcy Świętej,  
czy dopiero, kiedy zmartwychwstał? 

 
Problem, przed którym stali Ojcowie Kościoła i so-
bory polegał na tym, jak dane biblijne interpretować 
w ramach kultury greckiej, z jej szczególną orienta-
cją lingwistyczną i filozoficzną. Ośrodkiem zainte-
resowania była Ewangelia św. Jana, ponieważ Pro-
log mówi o Słowie (Logos), które miało szczególne 
konotacje w filozofii greckiej i ponieważ całość tej 
Ewangelii jest zbudowana na odwiecznej relacji Je-
zusa do Ojca. Jednakże Ewangelia św. Jana nie po-
dejmuje późniejszego greckiego problemu, jak Sło-
wo może być Bogiem (J 1, 1), a jednak stać się cia-
łem (J 1, 14). Po prostu przyjmuje, że to co zostało 
powiedziane o Jezusie w świetle zmartwychwstania, 
a mianowicie, że jest on Synem Bożym, oznacza, że 
zawsze był Synem Bożym, nawet przed stworze-
niem świata. Jest tu pewien  rodzaj poetyckiej nie-
winności, gdyż Jan zajmuje się tylko głoszeniem 
znaczenia Jezusa dla całego stworzenia. 
Ale kiedy używamy imienia „Jezus”, czy mamy na 
myśli historycznego człowieka Jezusa, który w kon-
kretnym czasie się urodził, żył i umarł? Czy może 
mamy na myśli to, że istniał jako pierwotny Czło-
wiek przed wszystkimi innymi stworzeniami 
(możliwa interpretacja Jana)? W świetle sporu z 
arianami (zob. pytanie 15) Sobór Nicejski w roku 
325 zasadniczo rozróżnił odwieczne zrodzenie Jezu-
sa z Ojca jako Logos (odpowiedź i obraz Ojca) i Je 

 
go zstąpienie i wcielenie w czasie dla nas i dla na-
szego zbawienia. Jednakże, aby to powiedzieć, sobór 
używa tytułów biblijnych: „jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego” i nie używa słowa Logos. 
Wskazuje to, że stwierdzenia soboru, jak cały rozwój 
chrystologii, są oparte na biblijnym świadectwie 
zmartwychwstania. Oddzielając w elekcie od-
wieczną relację Jezusa do Ojca od Jego pojawienia 
się w czasie, sobór zrobił niezbyt szczęśliwy krok w 
kierunku rozdzielenia Jego Bóstwa od Jego człowie-
czeństwa (coś, czego - myślę - nie robi nawet Jan ze 
swym językiem zstąpienia i wstąpienia). Stało się 
teraz możliwe myślenie o Jezusie, jako Bogu, który 
później przyjął nasze ciało (stał się wcielonym). 
Lecz to rozdziela właśnie to, co powinno być utrzy-
mane razem. Jakiekolwiek znaczenie przywiązujemy 
do imienia „Jezus”, które jest głównym symbolem 
wiary chrześcijańskiej, nie możemy zrozumieć kim 
On jest bez Jego człowieczeństwa. O ile wiemy, w 
świetle zmartwychwstania, nie istnieje On jako istota 
ludzka bez bóstwa, które czyni Go niepowtarzalnie 
tym, kim jest, ani  też jako istota boska bez człowie-
czeństwa, które pozwala Mu znać i kochać Ojca i 
modlić się do Niego jako Abba. Bóg jako Stwórca -  
wyobrażony jako Ojciec, jako Słowo, jako Duch - 
doszedł do ostatecznego i definitywnego samowyra-
żenia w Synu, który jako zmartwychwstały, jest ży-
ciodajnym Duchem (1 Kor 15, 45) Jezus zawsze był 
i jest, nierozłącznie i odwiecznie „częścią” Trójcy 
Świętej. 
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                  Kryzys w Kościele  
     Kto odchodzi z Kościoła, jest jak pacjent, który opuszcza szpital z powodu widoku chorych. 

W piątek czytam: „Nuncjusz we Francji oskarżony o 
molestowanie”. W sobotę: „Były kardynał wydalony 
ze stanu kapłańskiego”. 
Co się dzieje z Kościołem? Nic ta-
kiego, co by się z nim nie działo do 
tej pory. Jedni go budują, inni rujnu-
ją, a większość się przygląda i kibi-
cuje to pierwszym, to drugim. Świę-
tość sąsiaduje z podłością. Stały 
schemat. Stałe są też prognozy, że 
teraz się to wszystko rozsypie. Zano-
siło się na to wielokrotnie, właściwie 
w każdej epoce, poczynając od 
ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Już 
wtedy powinien był nastąpić koniec 
„projektu Kościół”, który jeszcze się 
w gruncie rzeczy nie zaczął. I tak by 
się na pewno stało, gdyby nie był to 
projekt Boga. Bo tylko w Jego stra-
tegię jest wpisane zmartwychwstanie, a to zmienia 
wszystko. Gdy człowiek prześledzi historię Kościo-
ła, widzi to wyraźnie: nie ludzka w tym moc. 
Człowiek sam, bez Bożej łaski, potrafi tylko psuć. 
Gdy Dobra Nowina odmienia życie milionów, wciąż 
pęta się u jej nóg grzech, psując krew, robiąc Ewan-
gelii złą prasę i sugerując: patrzcie – taki jest Ko-
ściół. 
Hm – Kościół? Raczej jego pięta, miażdżona przez 
węża. Bóg zapowiedział to w Księdze Rodzaju, mó-
wiąc o Niewieście, której potomstwo, miażdżąc wę-
żowi głowę, samo poniesie przy tym szkody. Nic 
dziwnego, że wąż godzi w to miejsce, z którym ma 
kontakt. To właśnie my, ludzie żyjący na tym świe-
cie, jesteśmy na linii walki i podlegamy duchowym 

napięciom, które – jeśli damy wiarę Złemu – mogą 
nas zniszczyć. Zmiażdżona pięta to konkretna strata 

i konkretny ból, a sprawiają go Kościo-
łowi wszyscy, którzy nie pozwalają się 
Bogu zbawić. Istnieje obawa, że są 
wśród nich tacy, którzy uwierzyli pro-
pagandzie Oskarżyciela i uznali, że nie 
dla nich to miejsce, gdzie jest tylu za-
wodnych ludzi. I odchodzą, nieświado-
mi swoich własnych win i własnego 
udziału w słabościach Kościoła na zie-
mi. 
Znajomy ksiądz powiedział kiedyś: 
„Kiedy odprawiam Mszę św., patrzę na 
tych ludzi w kościele i myślę sobie: 
Oto Ciało Chrystusa”. Niedawno ta 
myśl powróciła do mnie, gdy byłem na 
niedzielnej Eucharystii w moim para-
fialnym kościele. Wielu obecnych tam 

ludzi znam, wiem, że niejeden nosi w sobie jakąś 
ciężką duchową ranę. Są ludzie z pokomplikowany-
mi życiorysami, są rozwodnicy, są nałogowcy, są 
plotkarze i nudziarze, zwolennicy rozmaitych opcji 
politycznych. Na każdego coś by się znalazło, ze 
mną włącznie, rzecz jasna. Ale wszyscy razem je-
steśmy Ciałem Chrystusa. Poranionym, krwawią-
cym, ale w Nim jest nasze zbawienie. W Jego ra-
nach jest nasze zdrowie. 
Dlatego trwa Kościół – pomimo rozpaczliwej za-
wodności jego członków. Bo to jest taki dziwny or-
ganizm, w którym – w jego ziemskich strukturach – 
wszystko szwankuje z wyjątkiem głowy. A głową 
Kościoła jest Chrystus. I do Niego każdy powraca, 
gdy się nawraca. Z Nim zmartwychwstaje, gdy 
wstaje. 
  Franciszek Kucharczak 

DUCH ŚWIĘTYDUCH ŚWIĘTY      

Co to jest sakrament pokuty?  
 

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan    
Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi 

grzechy popełnione po chrzcie św..           
Pokutę Chrystus ustanowił w dniu         

zmartwychwstania słowami:            
„Weźmijcie Ducha Świętego,                     
którym grzechy odpuścicie,                          

są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,  
są im zatrzymane”. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą 

: 

Śp. Marię Puchalską, 60 lat 
 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 

Do wspólnoty Kościoła został 
włączony: 

  

Adam Kmita 
 

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

ich w swojej opiece. 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 10.03.2019-17.03.2019r 
            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.   
                     11  marzec   -  poniedziałek 
7.00+ Marian Słowik  
            - od Wandy i Ryszarda Gądków z rodziną 
7.00+ Henryka Rogoń   
             - od wnuczki Katarzyny z rodziną 
17.00+ Władysława Kiejko  
             - od córki Krystyny z mężem i dziećmi 
                       12  marzec   -  wtorek 
7.00+ Jerzy Biedak - od koleżanek i kolegów z pracy     
                                       syna Sławomira z Zawiercia  
7.00+ Kazimierz Sojka - od sąsiadów 
17.00+ Wincenty Kołodziej - od Skotarek z rodziną 
                      13  marzec   -  Środa 
7.00+ Genowefa Pandel  - od wnuka Rafała z rodziną 
7.00+ Henryka Rogoń - od wnuczki Anny z rodziną  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                 14  marzec   -  Czwartek 
7.00+ Bronisława Stanek   
7.00+ Jan Pilarski - od sąsiadki Marty Dziwisz 

 

17.00+ Janina Bobrzyńska - od Joanny Biedak  
                   z rodziną i Małgorzaty Henek z rodziną 
                        15  marzec  -  Piątek 
7.00+ Wincenty Kołodziej  
              - od rodziny Kołodziej ze Żmiącej  
7.00+ Jan Pilarski  
              - od Krystyny i Jerzego Szywała z rodziną 
16.00* Droga Krzyżowa 
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży 
                      16  marzec  -   Sobota 
7.00+ Marian Słowik - od Józefa Domagały z rodziną 
7.00+ Bonifacy Synoradzki - od rodziny Migdalskich 
17.00+ Jerzy Biedak   
            - od Marii i Mirosława Jurczaków z dziećmi 
           17  marzec  -  II  Niedziela Wielkiego Postu 
7.00+ Daniela i Czesław Trawińscy;  
       + Stefania i Franciszek Kuśmierscy  
9.00+ Helena, Maria, Władysław i Stanisław Molenda;      
       + Jerzy Wit 
10.30+ Kazimiera Uliniarz w 20  r. śm.   
12.00+ Ks. Józef Podkowa  
                - od Elżbiety Skwarek z rodziną 
16.15* Gorzkie Żale   
17.00+ Zofia i Apolinary Stanek w 10 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 przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona będzie na remonty w 
naszym Kościele. Serdeczne Bóg zapłać!     
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. 16.15 nabożeństwo Gorz-
kich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie 
młodzież i dzieci.      
3. Po raz kolejny rusza akcja skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. Tradycyjnie pod hasłem "Skarbonka 
Miłosierdzia". Wychodząc z Kościoła, można nabyć skarbonkę, składając symboliczną ofiarę 2,5 zł, która 
zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej związane z  leczeniem dzieci i osób star-
szych. Jałmużnę złożoną w skarbonce w czasie Wielkiego Postu, przyniesiemy do kościoła w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego.      
4. W środę 13 III 2019r po Mszy św. wieczornej, zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do 
salki Jana Pawła II na wikariacie.             
5. W naszej parafii trwają  PRE - KANY tzw. Kurs Przedmałżeński. Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy jeszcze 16 i 23 marca 2019r na godz. 17.00  
5. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Sankt Petersburga i Wilna od 27 kwietnia do 05 maja 2019r  

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. 


