
 

  

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:                    
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił 
więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją wła-
sność, żyjąc rozrzutnie.                                
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z 
obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.                      
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę 
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 
uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.  A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.            
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 
nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.                    
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 
go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie 
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.          
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cie-
szyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». Łk 15, 1 - 3; 11 - 32 

opłakanego syna. Dłonie ojca są symbolicznie różne. 
Jedna jest szeroka, twarda, spracowana, jakby męska. 
Druga zaś smukła i biała, jakby kobieca. Ojciec jest 
ubrany starannie, ale ubogo. Wybacza synowi grzechy 
oplatając go dłońmi.    
 Jedną z postaci drugiego planu jest wierny syn, 
który pozostał z ojcem w domu. Jest on bogato ubrany, 
a jego twarz wyraża zdziwienie i niezadowolenie z reak-
cji ojca na powrót niewiernego syna. Złości go to, że z 
taką czułością ojciec przyjął swego syna, który opuścił 

                 Nasze powroty           
Pod koniec swojego życia siedemnastowieczny ma-
larz Rembrandt namalował słynny obraz „Powrót syna 
marnotrawnego”. Na pierwszym planie artysta umie-
ścił postaci: powracającego syna i witającego go ojca. 
Postać syna wskazuje na dramat bólu. Na nogach wi-
doczne są rozpadające się chodaki, ukazujące poranio-
ne stopy, a brudne zniszczone ubranie jest w strzę-
pach. Na twarzy syna widać wyraźne rysy i ból. Po-
stać ojca wyraża wybaczenie i ulgę z powrotu już 
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S t r .  2  T a b o r  

go i roztrwonił ofiarowane mu bogactwo. Widocznie nie 
jest zadowolony z powrotu swego brata. Rembrandt 
chciał w jak najlepszy sposób przedstawić treść chyba 
najbardziej znanej biblijnej przypowieści o nawróceniu. 
Droga powrotu była dla młodszego syna bardzo długa i 
bolesna. Prowadziła od momentu zdemaskowania pozor-
nego szczęścia, aż do powrotu do rodzinnego domu, po-
rzuconego wcześniej. A w domu cierpliwie czekał oj-
ciec, który pomógł swojemu synowi na nowo odkryć 
godność dziecka. Swoim spojrzeniem potrafił wydobyć z 
marnotrawnego dobro, które zostało zakryte przez iluzje 
szczęścia.     
 Młodość jest często związana ze złym wykorzy-
staniem daru wolności. Bóg, podobnie jak ojciec z przy-
powieści ewangelicznej, jest pełen dobroci i zaufania. 
Jego miłość nie pozwala jednak na to, by ograniczał 
wolność człowieka. Dopiero kiedy ten odkrywa, że wol-
ność przeradza się w swawolę i powoduje zniewolenie, 
otwierają się mu oczy. Przekonany wcześnie co do słusz-
ności podjętej decyzji, nagle traci grunt pod nogami. Za-
czyna dostrzegać, jak krótkowzroczne były plany z dala 
od domu ojca i marzenia na przyszłość. Koniec pozornej 

pomysłowości ma swoje miejsce pomiędzy świniami. Ta 
tragiczna po ludzku sytuacja robi miejsce na refleksję: 
„Wtedy zastanowił się…”. Zaczyna się zmiana myślenia. 
Powrót do tego miejsca, które porzucił. Nawrócenie. 
Prawdziwe nawrócenie człowieka to nie tylko zaniecha-
nie grzesznych czynów, ale rzeczywista przemiana serca, 
uznanie „za stratę” wszystkiego, co oddalało mnie od 
tego pędu „ku wyznaczonej mecie”.  
 Wielki Post przynosi spodziewane owoce w na-
szym życiu wtedy, gdy odkrywamy w nim okazję do oso-
bistego powrotu do Boga, pomnożenia dobra i świadcze-
nia miłości w codziennych sytuacjach. Zwykle bardzo 
łatwo przychodzi nam usprawiedliwiać siebie, a jeszcze 
łatwiej oceniać i potępiać innych. Nasze grzechy przera-
żają nas, wolimy więc przed nimi uciec, zamaskować je 
pięknie brzmiącymi słowami i wyszukanymi motywacja-
mi. Przyznać się do słabości, błędu, własnej niewystar-
czalności - to bardzo trudne. O wiele łatwiej jest żyć w 
przekonaniu, że w naszym życiu i postawach wszystko 
jest w porządku, że nic nie wymaga zmiany.  
       
   Ks. Leszek Smoliński  

V Niedziela Wielkiego Postu  od 30. 03. 2019r do 03. 04. 2019r  
Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu  Rekolekcje Wielkopostne 

W  Sobotę 30. 03. 2019r   
Mszą św. wieczorną o godz. 17.00  

rozpoczniemy  
Rekolekcje Wielkopostne  

Niedziela Msze Św.  
z kazaniami rekolekcyjnymi  

W poniedziałek, wtorek i środę  
Msze św. dla dorosłych  

tzn. dla wszystkich  
o godz.: 7.00; 16.00 i 18.00;  

 
W poniedziałek i wtorek  

nauki rekolekcyjne dla dzieci   
i młodzieży;  

od godz. 8.15 do 11.30 
/ o godz. 8.15 nauka rekolekcyjna dla  

Gimnazjum; kl. VII i VIII 
o godz. 9.30 nauka rekolekcyjna dla  

kl. 0 - III; 
o godz. 10.30 nauka rekolekcyjna dla  

kl. IV - VI; 
o godz. 11.30 nauka rekolekcyjna dla  
Szkoły podstawowej na Podzamczu   

W środę dodatkowe Msze Św.  
o godz. 8.15 dla Gimnazjum; kl. VII i VII  

o godz. 10.00 dla kl. IV - VI  i  
o godz. 11.30 dla kl. 0 - III  /     

Spowiedź Wielkopostna we wtorek 
od godz. 7.00 – 10.30   

i 15.30 – 18.30  
Nie odkładajmy Spowiedzi świętej  

na ostatnią chwilę,  
przed świętami Wielkanocnymi.  

Skorzystajmy w porę z łaski Bożego  
Miłosierdzia,  nie zwlekajmy! 

 
Piątek tj. 12.04. 2019r po Mszy św.  

wieczornej o godz. 18.00; ok godz. 18.45  
serdecznie wszystkich, bez wyjątku,  

zapraszamy na nabożeństwo   
Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta 

w Ogrodzieńcu.  
W tym dniu nie będzie Drogi Krzyżowej  

o godz. 17.00 i 19.00  
   będzie to zwieńczenie dobrze przeżytych 

    Rekolekcji Wielkopostnych 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Roberta Kowala, 50 lat 
Śp. Helenę Grzebieluch, 94 lata 

Śp. Tadeusza Trawińskiego, 68 lat 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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                         Polak na rozdrożu 
      Co jest dobre, a co złe? Można dyskutować, ale zbawienie nie będzie zależało od wyniku tej dyskusji. 

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej oznajmił, 
że nie jest zwolennikiem „zmieniania społeczeństwa 
na siłę”. Bardzo to uprzejme z jego strony, że siły by 
wobec nas nie użył. Ale to, że w 
ogóle trzeba nas zmienić – i że on 
ma prawo to robić – nie stanowi 
dla niego żadnej kwestii. W wy-
wiadzie z Robertem Mazurkiem 
dla „Dziennika Gazety Prawnej” 
Rabiej powiedział: „Najpierw 
przyzwyczajmy ludzi, że związki 
partnerskie to nie jest samo zło, 
że nie niszczą tkanki społecznej i 
polskiej rodziny. Potem łatwiej 
będzie o kolejne kroki, o równość 
małżeńską z adopcją”. 
Bardzo znamienna wypowiedź. 
„Przyzwyczajmy ludzi”. My – to 
znaczy kto? Ano, pan Rabiej nie 
ukrywa, że jest gejem i chciałby 
wprowadzenia „małżeństw” ho-
moseksualnych. Zatem plany ura-
biania opinii snuje w imieniu ho-
molobby. To akurat nic nowego, długofalowy plan 
„przyzwyczajania ludzi” do aprobaty dla dowolnych 
skłonności seksualnych powstał już wiele lat temu w 
Ameryce i jest realizowany z diabelską konsekwen-
cją w wielu krajach świata. Nowością jest mówienie 
takich rzeczy otwartym tekstem w Polsce. Zapewne 
sygnałem, że już można to z powodzeniem robić, 
był sukces wyborczy Rafała Trzaskowskiego w 
Warszawie. Czy rzeczywiście Polacy przełkną już 
takie rzeczy, nie ma pewności. Pewne jest za to, że 
chodzi o całkowite przewartościowanie systemu mo-
ralnego Polaków – z chrześcijańskiego na zupełnie z 
chrześcijaństwem sprzeczny. 
Paweł Rabiej, jak się zdaje, aspiruje do roli autory-
tetu moralnego w tej dziedzinie. Skąd wie, że 
„związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie 
niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny”? On 

tego nie wie – on w to wierzy. Bazą jego tezy jest 
założenie, że nie jest złem to, co dla chrześcijan 
złem jest – i to bardzo poważnym. 

Mamy więc do czynienia z kon-
frontacją zupełnie różnych syste-
mów wartości. System prezento-
wany przez pana Rabieja to jest 
postchrześcijaństwo stosowane. 
Jednym z jego elementów jest 
mentalność antykoncepcyjna, któ-
ra odwróciła uwagę całych społe-
czeństw od celowości seksu i 
skierowała ją ku przyjemności. 
Stąd poczucie, że to wszystko 
jedno, z kim kto żyje i jak. No bo 
skoro w związkach zasadniczo 
chodzi o towarzystwo i udany 
seks, to właściwie nie ma powodu 
preferować tylko małżeństw 
„tradycyjnych”. I z takiego punk-
tu widzenia pan Rabiej ma rację: 
pozwólmy wszystkim zawierać 
związki ze wszystkimi – nikomu 

to nie wadzi. 
Tyle tylko, że to sprzeczny z Ewangelią punkt wi-
dzenia. Jeśli go przyjmiemy, wyprzemy się Chrystu-
sa i nie zauważymy nawet strasznych tego skutków. 
Narastającą rozsypkę i moralną degrengoladę przy-
piszemy po prostu czemu innemu: wciąż trwającej 
nietolerancji, panoszącej się homofobii, no i oczy-
wiście chrześcijańskim przesądom, nie dość jeszcze 
wyplenionym. 
A rzecz sięga wieczności. Życie lub śmierć – trzeba 
będzie wybierać. 
   Franciszek Kucharczak 

DUCH ŚWIĘTYDUCH ŚWIĘTY      

 

Co to jest sakrament  
  kapłaństwa? 

 
Kapłaństwo jest to Sakrament,  

przez który Pan Jezus daje człowiekowi  
władzę składania ofiary Mszy Św.,  

udzielania Sakramentów Św.,  
głoszenie słowa Bożego  

oraz łaski godnego sprawowania  
urzędu kapłańskiego.  

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  

Sakramentalny związek małżeński  
mają zamiar zawrzeć: 

 

1) Patryk Porzucek, kawaler lat 26 zam. Zawiercie      i 
Magdalena Antoniak, panna lat 25 zam. Ogrodzieniec 
2) Piotr Latosiński, kawaler lat 30 zam. Ogrodzieniec i 

Elżbieta Węgrocka, panna lat 28 zam. Grabowa 
3) Kamil Szymusik, kawaler lat 25 zam. Ogrodzieniec i 

Anna Kowalik, panna lat 21 zam. Ryczów 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 31.03.2019-07.04.2019r 
          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.  
17.15* Gorzkie Żale   
18.00+ Ireneusz w 4 r. śm., Adam i Michalina Wnuk;  
         + Maria i Franciszek Kmita  
     01  kwiecień   -  poniedziałek  Rekolekcje Wielkopostne 
7.00+ Mieczysław Ziaja 
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie    
           łaski, opiekę Matki Bożej dla Waldemara Krupy w    
           55 r. ur.  
16.00+ Józef Molenda; + Stanisława Cholewa;  
         + Leonarda Pilarska 
18.00+ Barbara  w 1 r. śm. i Mieczysław Mysior    
       02  kwiecień   -  wtorek  Rekolekcje Wielkopostne 
7.00+ Edward Beza w 2 r. śm. - od żony   
7.00+ Jerzy Podsiadło w 2 r. śm.   
16.00+ Jerzy Biedak - od Jerzego Sufima  
18.00+ Stanisław Gajos - od syna Bogusława z rodziną  
       03  kwiecień   -  Środa  Rekolekcje Wielkopostne 
7.00+ Kazimierz Gajda; + Janina i Mieczysław Piątek    
8.15+ Stefan Grzanka - od żony Zofii    
10.00+ Stanisław Gajos - od Otylii Jopek z rodziną  

11.30+ Anna, Stefan i Kazimierz Wacowscy; + Jan Boruc 
16.00+ Jadwiga i Tadeusz Kajdańscy 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
                          04  kwiecień   -  I Czwartek 
7.00+ Genowefa Pandel  
         - od synowej Ireny i wnuczek Anety i Moniki z rodziną    
7.00+ Barbara Furtak - od Wiesława i Krystyny Bodzionych  
15.00* Cementownia 
18.00+ Irena Grunt - od Jolanty Borowskiej i Małgorzaty   
                                          Wołek z rodzinami z Myszkowa 
                              05  kwiecień  - I Piątek 
7.00+ Anna i Józef Wrona; + Gabriel i Karolina Bar    
7.00+ Jan Pilarski - od sąsiadów Dryjów 
17.00* Droga Krzyżowa 
18.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży 
                             06  kwiecień  -  I Sobota 
7.00+ Marianna Wołczyńska  
               - od rodziny Grajdków i Podsiadło 
17.00* Żywy Różaniec + Stanisława Nitek  
18.00+ Janina i Stefan Wacowscy;  
         + Alicja i Władysław Pilarczyk 
    07  kwiecień  -  Niedziela     V  Niedziela Wielkiego Postu 
7.00+ Irena Grunt - od rodziny Zająców  
9.00+ Jerzy Biedak - od Zenobii Boruc 
10.30+ Stanisław Gajos - od sąsiadów Mikoda z rodziną   
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,  
 opiekę Matki Bożej dla Eweliny i Michała Bieleckich w 1 r. ślubu.  
17.15* Gorzkie Żale   
18.00+ Kazimiera Piela - od córki Ewy z mężem   

 

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  
 

1. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a w piątki w 
Mszy św. zbiorowej o godz. 18.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.  
 
2. Przeżywamy Rekolekcje Wielkopostne. Cały program zamieszczony jest w naszej gablocie para-
fialnej, naszej gazetce parafialnej i na stronie internetowej. Pamiętajmy nie zmarnujmy tego czasu 
Łaski Bożej! Na czas rekolekcji, kancelaria parafialna będzie nieczynna.                     
 
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Modlimy sie za kapłanów i prosimy o nowe i liczniej-
sze powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00; I Piątek miesią-
ca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30 W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 i o godz. 19.00 dla młodzieży, a w Niedziele przed Mszą Św. wie-
czorną, o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w 
tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci. I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od 
godz. 9.00 Będzie to wizyta również przygotowująca na Święta Wielkanocne. Prosimy zgłaszać chorych, 
bo oni również chcą godnie przeżyć Święta z Bogiem w sercu. Msza Św. dla Żywego Różańca o godz. 
17.00 

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. 


