
 

  

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz 
chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. 
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 
Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. 
Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” 
Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, 
potknie się, ponieważ brak mu światła”. 
To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić”. 
Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. 
Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. 
Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. 
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło 
przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. 
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. 
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. 
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. 
Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w 
to?” 
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. 
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel jest i woła cię”. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus 
zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała 
i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 
A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. 
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?” 
Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł?” 
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 
Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. 
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. 
Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” 
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. 
Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. J 11,1–45  

po raz kolejny chciała nas uszczęśliwiać prawem 
do aborcji i eutanazji, dziennikarze (trzeba im za to 
podziękować) zamiast rozmawiać z politykami, 
udali się z kamerami i mikrofonami do hospicjów. 
Pokazali ludzi cierpiących, stojących w obliczu 

 Maria zaś siedziała w domu 
Mówienie o wierze w zmartwychwstanie i życie 
wieczne może być stosunkowo łatwe. Przychodzi 
jednak czas, gdy te słowa trzeba zweryfikować.
 Kiedy lewica, aby zbić kapitał polityczny, 
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 S t r .  2  T a b o r  
śmierci, ale zarazem spokojnych, wręcz promieniu-
jących pokojem serca. Zaprowadzili nas tam, gdzie 
człowiek, choć cierpi i umiera, to jednak każdą 
chwilę przeżywa z wiarą, otoczony ludzką miłością, 
troskliwą opieką i modlitwą.   
 O tym jaka jest nasza wiara, bardzo często 
dowiadujemy się w obliczu choroby i śmierci. Jak 
Maria z dzisiejszej Ewangelii. Kiedyś widzieliśmy 
ją siedzącą u stóp Pana, wówczas gdy Marta krząta-
ła się wokół spraw domu. Także teraz Marta jest tą, 
która nie potrafi usiedzieć w miejscu, wybiega na 
spotkanie Jezusa, opowiada co się stało, mówi „co 
by było, gdyby...", ale zarazem daje dowód wielkie-
go zaufania do Niego: „Bóg da Ci wszystko, o co-
kolwiek byś prosił Boga". Maria natomiast siedzi w 
domu i cała jest pogrążona w smutku. Ta, która sie-
działa u stóp Pana, rozważała Jego słowo, „wybrała 

lepszą cząstkę", zdaje się być zagubiona w obliczu 
śmierci. Dopiero wieść o przyjściu Jezusa podrywa 
ją z miejsca i prowadzi ku Temu, który może ją po-
cieszyć po stracie brata.   
 Jak dziwnie odwracają się role tych dwóch 
kobiet. Marta, skarcona kiedyś za swój pragma-
tyzm, okazuje zdecydowanie więcej zaufania. Wła-
ściwie jest pewna tego, co się wydarzy. O zmar-
twychwstaniu mówi jak o czymś zupełnie oczywi-
stym i to pozwala jej pokonać smutek związany ze 
śmiercią. Maria staje wobec Jezus ze swoim wyrzu-
tem: „gdybyś tu był..."   
 Jaka jest nasza wiara w zmartwychwstanie? 
Niełatwo dać odpowiedź na to pytanie. Warto się 
jednak nad nim zastanawiać.  
  Ks. Dariusz Madejczyk 

         Eucharystyczny rachunek sumienia ’ świadomego chrześcijanina  
Być może nigdy nie zdobyliśmy się na takie ustawienie „zwierciadła 
duszy”, czyli rachunku sumienia, by przeegzaminować siebie wobec 
Eucharystii. Do zmierzenia się z podanymi poniżej pytaniami zachę-
cam osoby odważne i... uczciwe, gdyż tylko wtedy ta rewizja życia 
przyniesie błogosławione owoce nawrócenia. 
*Dlaczego bierzesz (lub nie) udział w Eucharystii? 
*Ile razy w roku zamawiasz Mszę św. we własnych (rodzinnych) 
intencjach? 
*Czy prosisz o Msze św. we własnej parafii, także w trosce o potrze-
by pracujących w niej duszpasterzy, czy - jeśli już - uciekasz poza 
swój Kościół lokalny? 
*Czy wasz Kościół domowy (rodzina) ma zwyczaj spotykać się przy 
stole eucharystycznym z racji swoich rodzinnych uroczystości? 
*Czy jeszcze (już) wiesz, co to są Msze św. gregoriańskie? 
*Czy zdarzyło ci się prosić o odprawienie Mszy św. w intencjach 
świadczących o twym zatroskaniu o sprawy innych i dobro wspólne 
(Ojczyzna, Ojciec św., pokój, parlament, głodujący, misje św. w świe-
cie, dusze w czyśćcu cierpiące, nowe powołania do służby Bożej, 
sieroty, nawrócenie grzeszników, spełnienie próśb Modlitwy Pańskiej, 
przebaczenie winowajcom)? 
*Czy masz jakiś pomysł na to, by w twojej parafii więcej ludzi brało 
udział we Mszy św. - także w dni powszednie? 
*Wysyłasz swoje dzieci „do kościoła” czy idziesz modlić się wraz z 
nimi? 
*Tęskniłeś kiedyś za Mszą św.? 
*Nie przeszkodziłeś nikomu swoim wyglądem, zapachem i zachowa-
niem podczas liturgii? 
*Idziesz na nabożeństwo zawsze punktualnie, czyli 5 minut wcze-
śniej? 
*Czy znasz jakieś skuteczne lekarstwo dla spóźnialskich? 
*Pozwalasz swoim dzieciom jeść, pić i żuć gumę w kościele, biegać i 
rozmawiać? 
*Zabierasz na nabożeństwa modlitewnik i korzystasz z niego? 
*Ile razy w dni powszednie bierzesz udział w Eucharystii? 
*Jesteś w stanie pójść do kościoła bez komórki, mp3? A jeśli nie, czy 
umiesz te urządzenia w porę zupełnie wyłączyć, schować? 
*Umiesz krytycznie ocenić gesty swojej pobożności (znak krzyża, 
klękanie, składanie rąk, zajmowanie miejsca w ławce itp.)? 
*Umiesz krytycznie ocenić gesty swojej pobożności (znak krzyża, 
klękanie, składanie rąk, zajmowanie miejsca w ławce itp.)? 
*Masz swoje optymalnie wybrane miejsce w kościele? 
*Jak wygląda twoje zaangażowanie podczas Mszy św. (śpiew, akla-
macje, postawy ciała, znak pokoju, słuchanie Słowa Bożego itd.)? 
*Na ile twoja wspólnota parafialna wyraża już od strony zewnętrznej 
zrozumienie dla tajemnicy jedności zgromadzenia liturgicznego? 
*Jak zachęciłbyś do wejścia do kościoła tych, którzy permanentnie  
 

pozostają na zewnątrz domu Bożego podczas nabożeństw? 
*Czy twoi duszpasterze mogą mieć świadomość, że razem z nimi 
tworzysz naprawdę żywy Kościół? 
*Czy wracasz w modlitwie, rozmowie (zwłaszcza z domownikami) 
do tematu przyniesionego przez liturgię Słowa, listy pasterskie i ogło-
szenia duszpasterskie? 
*Czy jest w tobie pozytywne nastawienie na słuchanie Słowa Bożego 
- od czego (kogo) ono zależy? 
* Czy  modlisz się o światło Ducha św. dla kaznodziejów i siebie jako 
słuchacza  
*Czy potrafisz powtórzyć własnymi słowami czytaną w kościele 
Ewangelię, wygłaszane kazanie lub naukę rekolekcyjną? 
*Co potrafisz złożyć na ołtarzu w geście duchowej ofiary obok darów 
chleba i wina? 
*Czy ofiarowałeś kiedyś świece do kościoła albo przyniosłeś kwiaty z 
własnego ogrodu lub te, którymi zostałeś obdarowany, dla ozdobienia 
ołtarzy? 
*Ile pieniędzy potrafisz złożyć na ofiarę podczas Eucharystii i z jakim 
nastawieniem wewnętrznym to czynisz? 
*Czy naprawdę wiesz, na czym polega przebaczenie wrogowi, nie-
przyjacielowi? Czy wiesz już, że nienawiść i nieprzebaczenie skutecz-
nie zamyka ci drogę do Eucharystii i jej owoców? Jak długo potrafisz 
nosić w swoim sercu urazy i pamiętać wyrządzone ci krzywdy - jak 
długo dajesz się prosić o przebaczenie swoim winowajcom? 
*Ile serca wkładasz w gest przekazywania znaku pokoju - może przed 
nim jesteś w stanie uciekać (za filar, na chór, na plac przykościelny) 
lub potrafisz ukłonić się nawet... ścianie? 
*Czy na każdej Mszy św., w której uczestniczysz, przyjmujesz Ko-
munię św.? Jeśli tak - dlaczego? Jeśli nie - dlaczego? Jak długo potra-
fisz „wytrzymać” bez Komunii św.? 
*Czy dbasz o regularną, systematyczną spowiedź św., aby na co dzień 
trwać w łasce uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem i nie ryzykować 
niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej? 
*Kiedy się spowiadasz: podczas Eucharystii i nabożeństw czy w cza-
sie do tego specjalnie przeznaczonym? 
*Czy nie przesadziliście (jako rodzice) w zewnętrznej oprawie Pierw-
szej Komunii Świętej swoich dzieci? 
*Czy dbasz o to, by chorzy z twojego otoczenia mogli regularnie 
przyjmować Komunię św. tam, gdzie cierpią? 
*Czy centralnym i najważniejszym punktem dnia świątecznego jest 
dla ciebie i twojej rodziny godzina Eucharystii we własnym kościele 
parafialnym? 
*Czy wiesz, o której godzinie odprawiane są Msze św. w waszym 
kościele? 
*Czy - podejmując wyjazdy lub odwiedziny w dni świąteczne - bie-
rzesz pod uwagę zaplanowanie czasu i miejsca na uczestniczenie w 
liturgii Eucharystii? 
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                   Czy Bóg posługuje się złem?   To dobrze, że Bóg wyprowadza dobro ze zła, ale lepiej, żeby mógł wyprowadzać dobro z dobra. 
W poprzednim felietonie przytoczyłem ironiczne 
stwierdzenie Magdaleny Środy, że Rebecca 
Kiessling (Amerykanka 
poczęta wskutek gwałtu) 
nie wyjaśnia, „dlaczego 
Bóg w swoich planach po-
sługuje się gwałcicielami”. 
Jak zauważyłem, naczelna 
feministka kraju mogłaby 
poznać jej wyjaśnienie, 
gdyby dała pani Kiessling 
szansę cokolwiek wyja-
śniać. Nie skorzystała. Za-
miast tego poparła utrące-
nie wykładu na UW, co się 
niestety stało. 
 Pomyślałem jed-
nak, że skoro pani Środa nie wie, dlaczego „Bóg w 
swoich planach posługuje się gwałcicielami”, to jest 
to dobra okazja, żeby ten temat podjąć. 
 Pierwsza rzecz jest taka, że żaden grzech 
nigdy nie jest w planach Bożych. Bóg, owszem, wy-
prowadza dobro nawet ze zła, ale właśnie – „nawet”. 
Kto grzeszy, niech sobie nie wyobraża, że wyświad-
cza Bogu uprzejmość, bo oto teraz On będzie mógł z 
tego wyprowadzić dobro. To nie jest tak, że Bóg 
użył gwałciciela, żeby mogła się urodzić Rebecca 
Kiessling. Grzech nigdy nie jest metodą osiągania 
czegoś dobrego. Ona się urodziła nie z powodu 
grzechu, tylko pomimo niego. I jest błogosławień-
stwem – bo każde poczęte dziecko jest błogosła-
wieństwem, choć człowiek tego często na początku 
nie widzi. Jest dobrem, które pojawia się nieraz po-
mimo złych rzeczy, jakie człowiek wyprawia – a nie 
dlatego, że je wyprawia. Jest znakiem Bożego miło-
sierdzia wśród krzywd, jakie sobie ludzie wyrządza-
ją. 

 Podobnie grzechem jest zdrada małżeńska – 
nigdy dziecko, które może się pojawić z cudzołoż-

nego związku. Grzechem 
jest przygodny seks – nigdy 
dziecko, które bywa jego 
konsekwencją. Grzechem 
jest stosowanie procedury 
in vitro – nigdy dziecko, 
które może się w jej efekcie 
urodzić. 
 Nie wolno mówić, 
że jakiekolwiek dziecko jest 
„owocem grzechu”. Bo 
owocem grzechu jest brak 
owocu, pustka zamiast bytu, 
dziura w tym, co miało być 
całe. Owocem grzechu jest 

śmierć, a tu mamy do czynienia z czymś dokładnie 
przeciwnym – z cudem nowego życia. To jest Boży 
sposób na zło. Kto Mu zaufa i to życie przyjmie, nie 
będzie żałował. Ale ludzie często tej łaski nie uzna-
ją, bo ona kłóci się z ich scenariuszami, a diabeł 
jeszcze te scenariusze podkręca. To dlatego dla 
świata „to takie oczywiste”, że dziecko niezaplano-
wane, a zwłaszcza poczęte w wyniku gwałtu lub 
chore, musi być usuwalne. 
 I często jest tak, że choć Bóg wyprowadza 
dobro ze zła, na przykład z gwałtu, to ludzie zadają 
temu dobru kolejny gwałt i kolejny, i kolejny. 
 To nie będzie trwało bez końca. Istnieje zło, 
z którego Bóg już dobra nie wyprowadza. Nazywa 
się piekłem. To opcja dla konsekwentnych zwolen-
ników „pro choice”. Tak sobie wybierali i wybierali, 
aż sobie ostatecznie wybrali. 
    
  Franciszek Kucharczak 

* Czy masz odwagę zaproponować swoim gościom wspólny udział 
we Mszy św. niedzielnej? 
*Czy niedziela i święta są dla ciebie okazją do poświęcenia Panu 
Bogu większej ilości czasu (nabożeństwa poza Mszą św., lektura Pi-
sma Świętego, czasopism religijnych, udział w różnych spotkaniach 
religijnych, korzystanie z audycji i programów katolickich itp.)? 
*Czy w okresie choroby (także pobytu w szpitalu) korzystasz z trans-
misji Mszy św. przez radio lub TV - czy proponujesz to swoim bli-
skim w takiej sytuacji? 
*Czy w dni świąteczne stać cię na odwiedziny osób chorych, star-
szych, samotnych? 
*Czy dni święte wykorzystujesz także dla spotkań rodzinnych, odwie-
dzin, na pisanie listów, na rozmowy telefoniczne z bliskimi osobami? 
*Czy w twoim domu podczas odwiedzin i posiłków musi być włączo-
ny telewizor? Czy w waszej rodzinie pielęgnowany jest „obrzęd” 
wspólnego, uroczystego, świątecznego obiadu? Czy potrafisz rozma-
wiać ze wszystkimi swoimi domownikami? 

*Czy nie musisz się wstydzić za klimat wieczerzy wigilijnej: wolne 
miejsce przy stole, którego nikt nigdy nie zajął, szczerość podczas 
łamania się opłatkiem, post, stan łaski uświęcającej, śpiew kolęd...? 
*Jaki masz pomysł na swój (twoich bliskich) niedzielny i świąteczny 
udany wypoczynek? 
*Czy i dlaczego dokonujesz w dni świąteczne zakupów, handlujesz, 
chodzisz na giełdy, sprzątasz, pierzesz, naprawiasz, remontujesz, 
myjesz samochód? 
*Czy - w świetle powyższych pytań i odpowiedzi - możesz stwier-
dzić, że Bóg jest w twoim życiu na pierwszym miejscu i rzeczywiście 
kochasz Go „z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił swo-
ich”? 
*Czy twoje zachowanie w życiu codziennym świadczy o tym, że 
potrafisz w dojrzały sposób uczestniczyć w Eucharystii? 
      Po przeczytaniu tych pytań połóż rękę na swoim sercu i powiedz 
głośno sam do siebie: „Ja się nie mam z czego spowiadać”.  
      Ks. Aleksander Radecki 



 OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  
1. W najbliższy Piątek tj. 07.04. 2017r serdecznie wszystkich, bez wyjątku, zapraszamy na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej ok godz. 19.00 ulicami naszego miasta w Ogrodzieńcu. W tym dniu nie będzie Drogi 
Krzyżowej o godz. 17.00 Z polecenia Ks. Bpa Ordynariusza, będziemy pokutować za bluźnierstwo jakie 
dokonało się w naszej Ojczyźnie. Będzie to również bardzo dobre przygotowanie do wielkopostnego dnia 
skupienia, który przypadnie w sobotę tj. 08. 04. 2017r Potraktujmy poważnie, ten czas, nie odkładajmy 
przygotowania duchowego i spowiedzi na ostatnią chwilę tzn. na Wielki Tydzień. skorzystajmy w porę z 
łaski Bożego Miłosierdzia, Spowiedź Wielkopostna od godz. 8.30 – 11.30 i  17.00 – 18.30 Dodatkowe 
Msze św. w tym dniu o godz.: 8.00 i 11.00 A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 17.15 nabo-
żeństwo Gorzkich żali.  
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć 
Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z No-
wenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiąt-
kowej 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. 3. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. W Cementowni o godz. 15. 00.  I Piątek 
miesiąca. Spowiedź św. w Kościele, w razie konieczności, gdyż będzie sobotni dzień skupienia. 
4. W sobotę przed Niedzielą Palmową 08.04.2017r będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. 
Szczegółowa informacja znajduje się w gablocie parafialnej. Można doczytać. 
5. Dzisiaj i w następną Niedzielę po Mszach św. są zbierane ofiary do puszki przy wyjściu z Kościoła na 
kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu.  
6. 09 kwietnia w godz. 10.00-17.00 na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu odbędzie się już III Jarmark 
Wielkanocny, organizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.       

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.04.2017-09.04.2017 
  02  kwiecień - Niedziela    7.00+ Dorota Stępień  - gregorianka 28  
9.00+ Ireneusz Wnuk w 2 r. śm.           
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie     
łaski, opiekę Matki Bożej dla Blanki Sikorskiej w 1 r. ur.           12.00* Za Parafian          
17. 15* Gorzkie Żale     18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie 
 łaski, opiekę Matki Bożej dla Kacpra w 1 r. ur.   
          03  kwiecień  - Poniedziałek 7.00+ Dorota Stępień  - gregorianka 29 
7.00+ Anna Wójcik  
 - od chrześnicy Renaty Śrubarczyk z rodziną       
18.00+ Henryk Lubach - od pracowników Gospodarki  

  Komunalnej w Ogrodzieńcu  
  04  kwiecień  - Wtorek                7.00+ Dorota Stępień  - gregorianka 30 
7.00+ Barbara Nicia - od syna z rodziną    
18.00+ Helena i Jan Ptak; + Jadwiga i Zenon Wołoszyn 
  05  kwiecień  - Środa         7.00+ Anna i Józef Wrona 
7.00+ Barbara Nicia - od wnuczki Anny     
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  06  kwiecień  -  I Czwartek       7.00+ Henryk Odyjas - od Janiny Pędzik z rodziną 
15.00* Cementownia        
18.00+ Barbara Nicia - od nauczycieli i pracowników 
      Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu 

   07  kwiecień  -  I Piątek        7.00+ Barbara Nicia  - od córki z rodziną    
7.00+ Krystyna Stanek  - od córki i syna  
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa ulicami Miasta w Ogrodzieńcu  
  08  kwiecień  -  Sobota                   7.00+ Barbara Nicia   - od wnuczki Magdaleny z rodziną          
7.00+ Krystyna Stanek  - od córki i wnuka z rodziną 
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie 
łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny i Władysława Piotrow-
skich w 45 r. ślubu i Joanny w 40 r. ur.     
        09  kwiecień - Niedziela      Niedziela Palmowa    7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie 
łaski, opiekę Matki Bożej dla Kingi Kudela w 18 r. ur.  9.00+ Irena i Stefan Matysek; Franciszka i Jan Kusior           
10.30+ Zbigniew Pokorski - od żony i dzieci          
12.00* Sakr. Chrztu św.          
17. 15* Gorzkie Żale    18.00+ Jan Świacki - od córki Ewy z mężem i córką Dagmarą   

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 18.00;  
*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Anna Cholewa  73 lat 
Śp. Stanisław Pandel  54 lata 

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

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


