
 

  

Jezus powiedzia  do Nikodema:                               
«Jak Moj esz wywy szy  w a na pustyni, tak trzeba, by wywy szono Syna Cz owieczego, aby ka dy, 
kto w Niego wierzy, mia ycie wieczne. Tak bowiem Bóg umi owa wiat, e Syna swego Jednorodzo-
nego da , aby ka dy, kto w Niego wierzy, nie zgin , ale mia ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos  
swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pi , ale po to, by wiat zosta  przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega pot pieniu; a kto nie wierzy, ju  zosta  pot piony, bo nie uwierzy  w imi  
Jednorodzonego Syna Bo ego.                           
A s d polega na tym, e wiat o przysz o na wiat, lecz ludzie bardziej umi owali ciemno  ani eli 
wiat o: bo z e by y ich uczynki. Ka dy bowiem, kto le czyni, nienawidzi wiat a i nie zbli a si  do 
wiat a, aby jego uczynki nie zosta y ujawnione. Kto spe nia wymagania prawdy, zbli a si  do wiat a, 

aby si  okaza o, e jego uczynki zosta y dokonane w Bogu». J3, 14-21 

dzie  rozczytuje si  w „Kodzie Leonarda da Vin-
ci”, który szatkuje jej inteligencj  skuteczniej ni  
nó  peki sk  kapust . Plakaty zapraszaj  na medy-
tacje transcendentalne, które za jedyne 50 z otych 
obiecuj  przeniesienie w inny wymiar. Dlaczego 
tak si  dzieje? Harald Baer stwierdza: „Eksplozja 
okultyzmu jest zjawiskiem protestu przeciw skost-
nia emu chrze cija stwu”. Fascynacje okultyzmem 
to przejaw niewystarczalno ci elementu mistyczne-
go w Ko ciele, a tak e pewnej ignorancji. Znachor-
stwo, wró biarstwo, jasnowidztwo, medytacje 
wschodnie i wiele innych alternatywnych bezdro y 
duchowych wpycha cz owieka w ewolucyjny re-
gres. Oczywi cie dla pe niejszego obrazu potrzeba 
jeszcze alternatywnej medycyny, homeopatii, 
uzdrowienia magi , odrobin  spirytyzmu, hipnozy, 

         Wahade ko nad kotletem                   
Wszyscy na-czelnicy Judy, kap ani i lud mno yli 
nieprawo ci, na laduj c wszelkie obrzydliwo ci 
narodów poga skich. – S yszymy tysi ce razy, e 
na Zachodzie co  ju  dawno zaistnia o, dlatego 
najwy szy czas, by i Polacy poszli tymi samymi 
ladami. Tak si  argumentuje zwi zki homosek-

sualne, aborcj , eutanazj , polityczne i ekono-
miczne mody. Jerozolima sp on a, poniewa  ni-
komu serce nie p on o ju  mi ci  do Boga przy 
czytaniu wi tych wierszy Tory.  
 Historia wraca. Dzi  ludzie zamiast szka-
plerza nosz  amulety, zamiast kl cze  przy kon-
fesjonale, le  na kozetkach psychoanalityków 
lub chodz  do wró ki. Dzieci zamiast medalików 
z anio ami nosz  w kieszeniach pokemony. M o-
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bioenergoterapii, radiestezji, tajemniczych transów. 
Mo e jeszcze wahade ko nad kotletem sprawdzaj -
ce, czy jest duchowo pozytywny, i jeszcze kilka 
akupunkturowych szpilek srebrnych w czubek za-
dartego nosa. Co jest efektem takich poszukiwa ? 
Niewyja nione depresje, nieobliczalne zachowania, 
niekontrolowane po danie, seksualne deformacje, 

 nie do powstrzymania, obsesyjne my li i 
uczucia, nieustanny strach, niepokój, nerwowo  
lub neurotyczne zachowanie, my li samobójcze, 
oboj tno  dla spraw duchowych, blu niercze my li 
przeciwko Bogu, wstr t do sakramentów, powtarza-

ce si  niepowodzenia. Nie ka da duchowo  jest 
od Ducha wi tego, istniej  równie  duchy ciem-
niejsze ni  noc i wprowadzaj ce cz owieka w co  
gorszego ni  zwyk a ciemnota. „Magia jest moc  
bezbronnych” – wyja nia Hubert Kohle. Czy mo na 

si  dziwi , e w Polsce mamy dwa razy wi cej eg-
zorcystów ni  dziesi  lat temu? Czy mo na si  dzi-
wi , e s  przeci eni i obl eni przez przera onych 
penitentów?     
 Nikodem przyszed  w nocy i rozmawia  w 
ciemno ciach z Jezusem. On by  w ciemno ciach. 

ciwie to ciemno ci zmusi y go do poszukiwania 
Jezusa. To, co przymusza nas do nawrócenia, to 
zniewolenie ciemno ci , widoczne dzia anie si  mro-
ku. Kto spe nia wymagania prawdy, zbli a si  do 
wiat a. Wielu ludzi powraca do Boga dopiero wte-

dy, gdy bezbo no  doprowadza ich do takiej m ki, 
e ycie staje si  dla nich nie do wytrzymania. Jak z 

tego wyj ? Pierwsza rzecz – to powróci  do Jezusa 
Chrystusa, cho by w ciemno ciach nocy!   
       
   o. Augustyn Pelanowski   

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    
 
po ci, a On mo e tylko odpowiedzie : Czy go cie 
weselni mog  po ci  dopóki trwa wesele? (Mk 2, 18
-22 i paralele). Lubi  uczty weselne oraz du e przy-

cia i postrzega  je jako obrazy królestwa Bo ego. 
Szczególnie obra liwe dla Jego przeciwników by o 
to, e uczestniczy  w takich ucztach z „celnikami i 
grzesznikami” (Mk 2, 15-17 i paralele; k 15, 1-2), z 
tymi, których uwa ano za znajduj cych si  poza Pra-
wem, a zatem zatwardzia ych grzeszników. Jezus 
takim nie tylko mówi , e oni te  nale  do króle-
stwa; ami c chleb i pij c z nimi wino, faktycznie 

cza  ich w b ogos awie stwo królestwa do wiad-
czanego tutaj i teraz. Wszyscy zostali zaproszeni. Ci, 
którzy nie chcieli przyj  z powodów czysto ci i 
wi to ci sami si  wykluczyli. Poczucie humoru Je-

zusa nigdzie nie jest bardziej wzruszaj co widoczne 
ni  w historii o Zacheuszu, tym bogatym, lecz po-
gardzanym celniku, który by  zbyt niski, by zoba-
czy  Jezusa w dumie, a wi c pobieg  naprzód i 
wspi  si  na sykomor . „Zacheuszu, zejd  pr dko, 
albowiem dzi  musz  si  zatrzyma  w twoim do-
mu”. A wszyscy szemrali, poniewa  poszed  w go-
cin  do domu grzesznika ( k 19, 1-10). 

 
48. Czasami Jezus wydaje si  zbyt powa ny.  

Czy kiedykolwiek si  rozwesela  i  
wykazywa  poczucie humoru? 

 
Nasze ród a s  tak mocno skupione na krzy u, e 
czasami mo e si  wydawa , e ycie Jezusa by o 
ca kiem nieszcz liwe. Rado  przychodzi dopiero 
po zmartwychwstaniu. To, oczywi cie, jest postrze-
ganie fa szywe. Jezus by  cz owiekiem radosnym, 
który dog bnie rozumia  s abo ci ycia i askawo  
kochaj cego Boga. 
Jego powiedzenia i przypowie ci wykazuj  twórcz  
wyobra ni  poetyck . Mia  dar czynienia niezwy-
czajnymi pozornie ma o znacz ce szczegó y zwy-
czajnego ycia. Mia  kochaj ce i wspó czuj ce zro-
zumienie ludzkiego losu. Lubi  ironi  i zagadki, na 
przyk ad: „Pierwsi b  ostatnimi, a ostatni pierw-
szymi”. Jego przypowie ci mia y na celu, cz sto w 
sposób humorystyczny, wywrócenie wygodnego i 
uporz dkowanego wiata kieruj cych „poprawn ” 
interpretacj  Prawa. Co to znaczy powiedzie , e 
królestwo Bo e jest kobiet , która wzi a zaczyn i 

a w trzy miary m ki, a  si  wszystko zakwa-
si o (Mt 13, 33 i paralele)? Co ma kobieta, która nie 
jest postaci  publiczn  i nie powinna mie  nic 
wspólnego z powa  spraw  królestwa, lub za-
czyn, który jest symbolem zepsucia, lub jego w e-
nie, do czynienia z królestwem Bo ym? Lub nawet 
olbrzymia ilo  chleba, która jest tego rezultatem? 
Jezus nie tylko g osi  królestwo w swym nauczaniu; 
On je wi towa  z weso  i najwyra niej czasami 
ochryp  kompani  tak, e zosta  oskar ony o to, e 
jest „ ar ok i pijak, przyjaciel celników i grzeszni-
ków” (Mt 11, 19 i paralele). Zarzuca Mu si , e nie  

W MINIONYM TYGODNIU 
Po egnali my zmar ego: 

 

p. Zdzis awa Stanka 72 lata 
 

"Wieczny odpoczynek racz mu da  Panie,  
a wiat  wiekuista  niechaj mu wieci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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              Sterylizacja krzy a 
      Krzy  jest ratunkiem dla grzesznych, a nie nagrod  dla grzecznych. 

W poprzednim felietonie wspomnia em o cz owie-
ku, który pod wp ywem do wiadczenia wiary po-
wiesi  krzy  na  cianie  u  sie-
bie w pracy. Wzbudzi o to 
niesmak u niektórych czytel-
ników. To do  typowe dla 
sporej grupy ludzi. Szczegól-
nie  jeden  g os  wyda  mi  si  
dla niej reprezentatywny. 
„Jestem przeciwny wieszaniu 
krzy yków w miejscach, w 
których ludzie ochrzczeni nie 
szanuj  Krzy a. Kuriozalnie 
wygl da  sala  obrad  Sejmu  z  
krzy em na cianie, w której prawo stanowione jest 
sprzeczne z nauk  moraln  Ko cio a. Albo w szpita-
lach, w których zamiast leczy , dokonuje si  aborcji 
czy przepisuje si  antykoncepcj , czy te  w szko-
ach, w których wielu podwa a nauk  religii czy te  

warto ci chrze cija skie” – napisa  pan Tomasz. 
Ciekawe podej cie. Wynika z niego, e krzy  mo e 
by  tylko tam, gdzie panuj  tak zwane godne warun-
ki. Tam, gdzie ludzie s  spokojni, nobliwi i statecz-
ni, nie k óc  si , a ju  z pewno ci  nie bij , nie oplu-
waj , nie wygra aj  i nie blu ni . Czyli, ogólnie mó-
wi c – nie grzesz . Na pewno spe nia te wymogi 
cmentarz. Nic dziwnego, e pe no tam krzy y, które 
nikomu nie przeszkadzaj , nikogo nie dziwi  i niko-
go nie gorsz . 
Natomiast inne rodowiska rednio nadaj  si  – we-

ug tych kryteriów – na przyj cie krzy a. Wszyst-
kie inne – nie tylko Sejm, gdzie pos owie si  k óc  i 
stanowi  wadliwe prawo. Nie tylko szko a, w której 
uczy si  nie tak, jak trzeba. Nie tylko szpital, w któ-
rym czasem zabija si  dzieci i przepisuje antykon-
cepcj . Wed ug tej logiki krzy  nie powinien te  wi-
sie  w domach prywatnych, w których stosuje si  
antykoncepcj  przepisan  w placówkach medycz-
nych – i robi si  tysi ce innych z ych rzeczy. Krzy  
nie powinien wisie  w domach, w których ludzie 

ami , zdradzaj  si , oszukuj , przeklinaj , stosuj  
przemoc. Nawet na plebaniach nie powinien wisie , 

bo  i  ksi a  to  nie  anio ki.  Ba!  I  w  ko ciele  te  nie  
powinien wisie , no chyba e w pustym. Bo jak tam 

ludzie najd , to strach pomy-
le , ilu w ród nich hipokry-

tów, faryzeuszów i dewotów. 
ciwie to najlepiej, jakby 

go nigdzie nie by o, a ju  na 
pewno nie na Golgocie. Tam 
to ju  zupe nie nie by o usza-
nowania dla krzy a! Podziu-
rawili go siepacze gwo dzia-
mi, opluli, poplamili krwi . 
Ano w nie – Krew Chry-
stusa, która sp yn a po krzy-

u, uczyni a z niego znak zbawienia. Wybawienia 
od grzechu. Dlatego krzy  powinien dzi  by  wsz -
dzie tam, gdzie mo e by  – bo jest znakiem ocalenia 
dla tych, którzy ocalenia potrzebuj , a nie nagrod  
dla ocalonych. 
Znaki wiary nie zast puj  wiary, niekoniecznie te  

 wzbudzaj ,  ale  na  pewno  nie  pomo e  niczyjej  
wierze ich brak. 

e duchy dr  przed krzy em – wi c chc  si  go 
pozby . By oby mi o, gdyby przynajmniej chrze ci-
janie im w tym nie pomagali. 
                                                                                                          
  Franciszek Kucharczak 

O O WI TYMWI TYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

 Autor stara si  wyja ni  nie-
uniknion  konieczno mierci. 

mier  jednak w jego spojrzeniu jest 
bardzo podobna do Siostry mierci, o 
której mówi w. Franciszek z Asy-
u. Dobra Siostra mier . Ona z po-

lecenia Boga dokonuje wielkiego 
dzie a, dysponuje pot  moc  i przeprowadza lu-
dzi do królestwa Bo ego. Dopiero zmartwychwsta-
nie regeneruje cia o i ducha cz owieka oraz uzdalnia 
go do wej cia do nieba. 
  Ca y apokryf jest nastawiony na przekazanie 
chrze cija skiej instrukcji dotycz cej zachowania w 
obliczu mierci zarówno umieraj cego, jak i jego 
otoczenia. Wzorem jest tu w. Józef, oraz towarzy-
sz cy mu Jezus. Ko ció  og osi w. Józefa patronem 
dobrej mierci i w ten sposób umocni  jego kult. 
Czytaj c ten apokryf mo na przej  na pozytywne 
my lenie o mierci jako o dobrej nowinie, czego 
cz sto w naszym wiecie brakuje. Cdn. 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZED LUBNERZED LUBNE  

Sakramentalny zwi zek ma ski  
maj  zamiar zawrze : 

Kamil Stypa, kawaler lat 28  
          zam. Rudniki        i 

Agnieszka Gali ska, panna lat 26  
zam. Ogrodzieniec 
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INTENCJE MSZY WI TYCH 11.03.2018-18.03.2018r 
      11 marzec -  Niedziela   
       IV Niedziela Wielkiego Postu 
7.00+ Daniela i Czes aw Trawi scy;  
       + Stefania i Franciszek Ku mierscy  
9.00+ Maria i Stanis aw Molenda;  
        + Mieczys awa Hoc w r. m.;  
        + zm. z rodziny: Makie ów i Molendów                                   
10.30+ Janina i Fryderyk Matysek w r. m.   
12.00+ Zofia Kowalska w 8 r. m. - od syna 
16.15* Gorzkie ale    
17.00+ Stanis aw mak w 4 r. m. 
  12  marzec  -  poniedzia ek 
7.00+ Wanda Biedak - od syna Tomasza z on  Agnieszk  
7.00+ Wanda Biedak  
 - od córki Agnieszki Fabia skiej z rodzin   
17.00+ Kornelia Klimek  
 - od Ryszarda Klimka z on  i dzie mi 
     13  marzec  -  wtorek  
7.00+ Kazimierz Wacowski w 20 r. m.  - od ony z dzie mi 
7.00+ Zofia Pogodzi ska - od Zofii i Tadeusza Furmanek 
17.00+ Stanis aw a; + Helena i Józef Pencak  
   14  marzec -  roda 
7.00+ Wanda Biedak - od Marii Maci ek z rodzin  
7.00+ Tadeusz Urba czyk  
 - od siostry Janiny i chrze nicy Doroty     
17.00* Nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy   
               

  15  marzec -  Czwartek 
7.00+ Wanda Biedak - od kole anek z PKP z Zawiercia 
7.00+ Arkadiusz Zamora  
 - od rodziny Zamorów, Braszczyków i Pniaków   
17.00+ Konstancja i Józef Podsiad o;  
         + Józefa i W adys aw Gajek; + Edward Beza                   
  16  marzec -  Pi tek  
7.00+ W adys aw Kudela w 2 r. m. - od ony i dzieci 
7.00+ Tadeusz Urba czyk  
 - od w cicieli Zak adu Pogrzebowego " Arkadia" 
16.00* Droga Krzy owa     
17.00* Msza w. ZBIOROWA za zmar ych 
19.00* Droga Krzy owa dla m odzie y   
   17  marzec -  Sobota 
7.00+ Wac aw i Wanda Ja op; + Józef i Waleria Pandel 
7.00+  
17.00+ Aniela i Franciszek Dzik- od córek z rodzinami 
  18  marzec -  Niedziela      
         V Niedziela Wielkiego Postu   
            Rekolekcje Wielkopostne 
7.00   
9.00+ Bronis awa i Antoni Stanek                                   
10.30+ Miros aw Guzik; + S awomir Jagoda   
12.00* Za parafian 
16.15* Gorzkie ale    
17.00+ Maja Ry ko w 1 r. m. 
 

 

Msze wi te w Parafii Przemienienia Pa skiego w Ogrodzie cu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00;  Cementownia godz. 8.00;  

W tygodniu: w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;  
*** 

Godziny urz dowania Kancelarii Parafialnej 
RODA, PI TEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 
WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45  

1. Za tydzie  III Niedziela miesi ca, sk adka przeznaczona jest na remonty w naszym Ko ciele. Sk adamy serdeczne 
Bóg zap  za z one ofiary.   
2. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Laetare - Radujcie si . Ko ció  cieszy sie obfito ci  dóbr nadprzyro-
dzonych i ask p yn cych z Chrztu i Eucharystii. 
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bo ej Fatimskiej w 100 - lecie Objawie  Fatimskich. Rodziny, które go ci y i b  
go ci  Matk  Bo  Fatimsk  w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Ko cio a w rod  na Msz w. wieczor-

, po czon  z Nowenn  do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy, aby poleci  jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje pro -
by i intencje. (Z Ksi gi Pami tkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynie my do Ko cio a ) Jest  to pi kna 
okazja aby podzi kowa  Matce Bo ej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosi  opiek  na dalsz  przysz .  
4. W czwartek  15 III 2018r po Mszy w. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne  spotkanie Kr gu Biblijne-
go do salki Jana Paw a II.  
5. W Pi tki w czasie Wielkiego Postu, prze ywamy nabo stwo Drogi Krzy owej o godz. 16.00 i o godz. 19.00 
dla m odzie y. A w Niedziele przed Msz w. wieczorn , o godz. 16.15 nabo stwo Gorzkich ali. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pi knych nabo stwach, szczególnie m odzie  i dzieci. 
6. W  Sobot  17. 03. 2018r rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne. Dok adny program od tygodnia znajduje 
si  w naszej gablocie parafialnej, a za tydzie  zamie cimy na str. internetowej w og oszeniach parafialnych i w 
naszej gazetce parafialnej. Pami tajmy nie zmarnujmy tego czasu aski Bo ej!   
7. Dnia 14.04.2018r z naszego dekanatu odb dzie si  2 dniowa Pielgrzymka Diecezjalna do Sanktuarium MB 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. G ównym punktem b dzie Eucharystia o godz. 12:00. Zach camy 
wszystkich do udzia u i prosimy o zapisywanie si  w zakrystii.  
6. Po Mszach w. 18 i 25 marca b  zbierane ofiary do puszki przy wyj ciu z Ko cio a na kwiaty do Ciemnicy i 
Bo ego Grobu 


