
 

  

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z 
krwią ich ofiar.                
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 
zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».               
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figo-
wiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, 
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 
wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 
nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». Łk 13, 1 - 9 

gelię i przeżył – niewytłumaczalne w sposób racjo-
nalny – doświadczenie nawrócenia. Spotkał Jezusa 
Chrystusa i otrzymał dar pewności, że ten Czło-
wiek prawdziwie był Synem Bożym. Później 
Ewangelii poświęcił całe swoje późniejsze życie. 
Stał się jednym z najpopularniejszych pisarzy kato-
lickich o międzynarodowej sławie. Jest autorem 
wywiadu-rzeki z Janem Pawłem II pt. 
„Przekroczyć próg nadziei” oraz z kard. Josephem 
Ratzingerem – „Raport o stanie wiary”. Messori 
był świadomy tego, że życie „albo się przeżywa, 
albo się je pisze”. Dlatego zawsze poszukiwał od-
osobnionego miejsca, w którym mógłby zastana-
wiać się, jak przekonać ludzi, że nadzieja istnieje, 
że jest ona uzasadniona, że „chrześcijanin to nie 

                 Czas nawrócenia           
W książce pod tytułem „Nawrócenie” (2002) 
znajdujemy opis drogi, którą włoski pisarz Vitto-
rio Messori. dotarł do katolicyzmu. Messori uro-
dził się w Modenie w 1941 r. Został co prawda 
ochrzczony, ale jego rodzina nie praktykowała 
wiary i nie otrzymał w niej żadnego wychowania 
religijnego. Niewierząca rodzina i szkoła uczyni-
ły z niego antyklerykała i racjonalistę. Momen-
tem przełomowym okazało się dla niego lato1964 
r. Łaska Boża sprawiła, że 23-letni Vittorio, inte-
ligentny i dobrze zapowiadający się student i pra-
cownik centrali telefonicznej na nocnej zmianie, 
mieszkający w antyklerykalnym Turynie, studiu-
jący u laickich profesorów, wziął do ręki Ewan-
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kretyn”.     
 Patrząc na przykład Vittorio Messoriego wi-
dzimy, że Bóg daje człowiekowi czas. Nawrócenie 
stanowi zmianę kierunku życia opartego o wzór 
świata do wzoru, który pokazuje życie Jezusa. Cza-
sem ta zmiana dokonuje się natychmiast po pozna-
niu Jezusa. Niekiedy proces nawrócenia trwa rok 
lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór przed 
panowaniem Boga w życiu. Przeszkodą może być 
lekceważenie własnych grzechów i słabości, porów-
nywanie siebie z innymi czy przekonanie o tym, że 
wszelkie zmiany są niemożliwe. Pomocą jest ufne 
przyjęcie Boga do swojego życia i swojego serca, 
zdanie się na Jego pomoc. W tym kontekście bardzo 
zrozumiałe stają się tutaj słowa Jezusa wypowie-
dziane do św. Faustyny Kowalskiej: „Najboleśniej 
ranią mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076). Brak 
ufności nie pozwala na działanie Boga w duszy i w 
konsekwencji pozostawia człowieka samemu sobie. 

Jezus przebywając przed Świętem Paschy w Betanii, 
zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią. Pod-
szedł do niego, spodziewając się, że wśród liści znaj-
dzie również owoce. Jezus doznał jednak rozczaro-
wania, gdyż na drzewie nie było ani jednego owocu. 
Podobnego zawodu doznawał Jezus ze strony tych, 
którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przyno-
sili oczekiwanego owocu. Większość mieszkańców 
Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w 
Niego. Czy Jezus ma jeszcze czekać na ich wia-
rę?  Wielki Post jest czasem danym przez Boga do 
nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy 
skażeni grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na 
sobie i myśleć wyłącznie o sobie. Nawrócenie wska-
zuje na konieczność nieustannej gotowości do prze-
miany życia i zgody na to, by zostać zwyciężonym i 
porwanym przez Tego, który „ jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia”.          
   Ks. Leszek Smoliński  

       Rozrywka świecko-religijna  
              Jest takie "państwo" idealnie oddzielone od Kościoła. Nazywa się piekło. 

Podobno najważniejszymi dziś dla Polaków kwe-
stiami są poprawa służby zdrowia i od-
dzielenie Kościoła od państwa. Jedna z 
sondażowni podała właśnie, że obu tych 
rzeczy chce po 53 proc. naszych roda-
ków. Ho, ho, łakniemy rozdziału, jak 
pragniemy zdrowia? 
No dobrze, tylko czy Kościół nie jest 
oddzielony od państwa? Czy prezyden-
tem Polski jest papież? Czy siłami 
zbrojnymi dowodzi generał jezuitów? 
Czy gwardian franciszkanów formuje 
gwardię narodową? 
No przepraszam, co właściwie miałby 
Kościół zrobić, żeby było dobrze? Tym, 
którzy mają ślub kościelny, oddzielić 
ślub od kościelnego? Odseparować świeckich od 
duchownych? Obstawić kościoły wysokimi parka-
nami czy tylko krzyże na wieżach utrącić? 
– No nie, nie przesadzajmy – powiedzą amatorzy 
oddzielania. – Wystarczy wyrzucić religię ze szkół, 
krzyże z urzędów i szpitali, księży z publicznych 
imprez, takie rzeczy – stwierdzą zapewne. Słyszy-
my takie postulaty nie od dziś. Nie słyszeliśmy ich 
jednak trzy dekady temu, gdy po upadku komuni-
zmu relacje państwo–Kościół wróciły do stanu nor-
malnego. Wszyscy uczciwi ludzie dobrze wtedy 
wiedzieli, czym jest owo „oddzielenie Kościoła od 
państwa”, bo to przez pięćdziesiąt lat przerabiali. 
Taki „rozdział” już funkcjonował, państwo oddzie-
lacze. Religia wyleciała ze szkół – dokładnie tak, 
jak tego chcecie. Duchownych nie było na żadnej 
imprezie o charakterze państwowym – tak jak i wy 

sobie teraz życzycie. Żadnych wypowiedzi hierar-
chów w mediach, żadnych wzmianek o 
religii w programach szkolnych, żad-
nych symboli religijnych w urzędach i 
placówkach użyteczności publicznej – 
po prostu stan idealny, do którego 
wzdychacie. A teraz pytanie: Jakie do-
bro z tego wynikło? Jakie szczególne 
oświecenie spłynęło na społeczeństwo? 
A owszem, jedno spłynęło: ludzie mieli 
okazję zobaczyć, jakie to bożki zajmują 
miejsce Boga. Wszystkie te czerwone 
świątki szybko okazały się tyleż żało-
sne, co szkodliwe. Dzięki temu, gdy 
tylko było można, ludzie z radością 
przywrócili normalność. Bo to, co jest 

teraz, to nie jest żaden sojusz tronu z ołtarzem, tylko 
po prostu stan naturalny, którego życzyło sobie spo-
łeczeństwo. 
Ludzie wszystkich stanów kontaktują się ze sobą, a 
to oznacza, że funkcje, które pełnią, też jakoś się ze 
sobą łączą. Jeśli jesteśmy społeczeństwem katoli-
ków, to nasz katolicyzm musi się przejawiać w życiu 
społecznym. Gdy z naszej woli przestanie się przeja-
wiać, to będzie znaczyło, że staliśmy się społeczeń-
stwem hipokrytów, którzy są wierni lub niewierni – 
w zależności od sytuacji. To nie jest żadne oddziela-
nie, tylko rozdzieranie tożsamości. 
Całe to napuszczanie katolików na siebie w imię mi-
tycznego ideału demokracji to akcja inspirowana 
przez nowe bożki. Ale jesteśmy u siebie – nie musi-
my dać się rozrywać.      
   Franciszek Kucharczak 
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                       Co zamiast Kościołów?  
                  Jeśli na Zachodzie jest inaczej niż u nas, to może szkoda Zachodu? 

Robert Biedroń żalił się niedawno Agencji Reutera: 
„Czy jest jakiś inny kraj w centrum Europy, w któ-
rym zamiast żłobków buduje się ko-
lejne kościoły? Tak właśnie dzieje 
się w Polsce”. 
Kościoły zamiast żłobków? Czy pan 
Biedroń zna taki przypadek, żeby 
ktoś odebrał dzieciom pieniądze i 
przeznaczył je na budowę świątyni? 
Kościoły wznosi się tam, gdzie chcą 
tego wierni, i to oni za nie płacą. A 
żłobki, owszem, w miarę potrzeb są 
z publicznych środków budowane. 
Tyle że nie wszędzie. Na przykład w 
Słupsku za rządów Biedronia nie 
zbudowano ani jednego żłobka. Pod 
koniec jego prezydentury przybyło co prawda nieco 
miejsc w już istniejących żłobkach, ale… dzięki do-
finansowaniu z rządowego programu Maluch+. 
Niemniej pan Biedroń ma rację, że poza Polską w 
żadnym innym kraju w centrum Europy nie buduje 
się kościołów. Natomiast w wielu krajach w cen-
trum Europy na potęgę buduje się meczety. I to one 
są ZAMIAST kościołów, panie Biedroń. 
Zjawisko zastępowania będzie się tam nasilało, bo 
natura nie znosi próżni i w miejsce chrześcijaństwa 
musi coś wejść. Ale raczej nie będą to bezpłciowe 
idee genderowej nijakości i antykoncepcyjnego kul-
tu bezpłodności. Nawet jeśli gdzieś zaczną domino-
wać, to ich żywot nie będzie długi. Żadne żłobki nie 
będą tam potrzebne, bo niby dla kogo. Słynna teza 
prof. Moniki Płatek, że „w związkach jednopłcio-
wych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż 
w związkach różnopłciowych” nie znalazła potwier-

dzenia w faktach i raczej nie znajdzie. Kolega z ko-
legą czy koleżanka z koleżanką to sobie mogą po-

cząć puszkę piwa, ale nie dziecko. 
Może ci ludzie wyobrażają sobie, że 
ludzie rozmnażają się przez adopcję, 
ale to naprawdę nie poprawia sytu-
acji demograficznej. 
A demografia to poważny problem, 
nie tylko socjologiczny. Jeszcze bar-
dziej duchowy, bo pokazuje, jak 
kształtują się istotne priorytety spo-
łeczeństwa. Tam, gdzie ludzie zakrę-
cają się na punkcie swoich swobód i 
przywilejów, wymyślając coraz to 
nowe i bardziej paranoiczne „prawa 
człowieka”, tam nie ma dzieci. Wy-

gląda to tak, jakby w tych środowiskach zanikał in-
stynkt przetrwania. Jakby tam ludzie zatracili pra-
gnienie przekazania czegokolwiek kolejnym poko-
leniom. I co gorsza chyba naprawdę tak jest – tym 
ludziom przestaje zależeć na czymkolwiek, co mia-
łoby być potem. Powiedzenie „po nas choćby po-
top” zaczyna się w nich wypełniać z przerażającą 
realnością. 
Osobliwie w tym kontekście wygląda troska pana 
Biedronia o brak żłobków i nadmiar kościołów. 
Gdzie pustoszeją kościoły, tam i żłobki świecą pust-
kami. W pustych świątyniach na Zachodzie nie po-
wstają porodówki. Nie rozlegnie się tam krzyk no-
worodka. Już prędzej śpiew muezzina. Ale chyba 
nie o to chodziło, panie Biedroń? 
       
   Franciszek Kucharczak 

DUCH ŚWIĘTYDUCH ŚWIĘTY      

 

Co to jest sakrament  
małżeństwa? 

 
Jest to związek mężczyzny i kobiety  

dokonywany przed Ołtarzem  
i przed Bogiem na całe życie.  

Jest fundamentem powstającej rodziny. 
Ludzie, którzy się pobierają,  

są jak Chrystus i Kościół.  
Jedno bez drugiego nie ma sensu.  

Ta relacja jest wieczna.  
Ta relacja jest nierozerwalna.  

 

Do wspólnoty Kościoła zostali 
włączeni:  

Leon Jan Stępień 
Dawid Kozioł 

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym 
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą mamę  

Ks. Proboszcza Jacka Furtaka: 

Śp. Barbarę Furtak, 89 lat 
/ została pochowana w rodzinnej miejscowości  

w Łodygowicach  / 

"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość  
wiekuista  niechaj jej świeci, na wieki wieków. Amen.  

Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen."  



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.03.2019-31.03.2019r 
           24  marzec  -  III  Niedziela Wielkiego Postu 
7.00+ Józef Bednarz - od żony  
9.00+ Halina Pilarczyk - od męża 
10.30+ Stanisław w 25  r. śm., Marianna, Piotr i  
             Stanisława Rybińscy   
12.00* Sakr. Chrztu Św. * Leon Jan Stępień  1 r. ur. 
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie  
  łaski, opiekę Matki Bożej dla Laury Ryłko w 3 r. ur. 
16.15* Gorzkie Żale   
17.00+ Irena Grunt - od Ewy Pitera z rodziną  
                     25  marzec   -  poniedziałek 
7.00+ Genowefa Pandel - od wnuka Mariusza z rodziną 
7.00+ Jan Pilarski - od szwagra Stefana z rodziną  
17.00+ Cecylia Kita - od Stanisławy Gruca  z rodziną 
                         26  marzec   -  wtorek 
7.00+ Stanisław Gajos - od rodziny Omyła z Udorza  
7.00+ Jan Pilarski - od rodziny Matusiak i Więcek  
17.00+ Cecylia Kita - od wnuka z rodziną 
                         27  marzec   -  Środa 
7.00+ Cecylia Kita - od wnuczki z rodziną 
7.00+ Jan Pilarski - od Stanisława Szydełko z rodziną  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                      28  marzec   -  Czwartek 
7.00+ Stanisław w 5 r. śm.;  
       + Irena w 81 r. ur. Bodziony    
7.00+ Jan Pilarski - od Janiny Siekaj z rodziną 

 
17.00+ Cecylia Kita - od chrześnicy Heleny z rodziną 
                          29  marzec  -  Piątek 
7.00+ Irena Grunt - od Ks. Sobalkowskiego z mamą   
7.00  + Jan Pilarski - od Anny Szydełko z rodziną 
16.00* Droga Krzyżowa 
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży 
                        30  marzec  -   Sobota 
7.00+ Wiesław Kudela w 3 r. śm.  - od żony z rodziną  
7.00+ Bonifacy Synoradzki - od syna Krzysztofa z żoną 
17.00+ Jerzy Biedak  - od Ks. Zbigniewa z rodzicami 
          31 marzec  -  IV  Niedziela Wielkiego Postu  
                         Rekolekcje Wielkopostne 
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;  
       + Stefan Podsiadło - od rodziny  
9.00+ Jerzy Biedak - od rodziny Jaworków z rodziną 
9.00+ Ks. Józef Podkowa  
                    - od Elżbiety Skwarek z rodziną 
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
     wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Antoniego   
                Bobras w 1 r. ur. i dla jego rodziców   
12.00+ Marianna Stanek w 1 r. śm.  
16.15* Gorzkie Żale   
17.00+ Ireneusz w 4 r. śm., Adam i Michalina Wnuk;  
        + Maria i Franciszek Kmita   
 

 

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. 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 zmar-
łych.  
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 Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnic-
twa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci. 
3. W środę 27 III 2019r po Mszy św. wieczornej, o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne   
spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie. 
4. W  Sobotę 30. 03. 2019r rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne. Dokładny program 
od tygodnia znajduje się w naszej gablocie parafialnej, a za tydzień zamieścimy na str. 
internetowej w ogłoszeniach parafialnych i w naszej gazetce parafialnej. Pamiętajmy 
nie zmarnujmy tego czasu Łaski Bożej! 
5. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na Kościoły misyjne. Bóg zapłać! 

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. 


