
 

  

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów dru-
gi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu . Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On 
ma powstać z martwych. J 20,1-9  

sem przekomarzać i, wspominając drogę, mówią 
między sobą „ale, to ja pierwszy dotknąłem tabli-
cy" albo „pierwszy postawiłem nogę na szczycie", 
w rzeczywistości nigdy tak nie myślą. Jest w nich 
głęboka świadomość wspólnego dzieła. Dobrze 
wiedzą, że nie można oddzielić przemierzonej dro-
gi od osiągniętego celu. Sukces jest dla nich zaw-
sze wspólny.     
 Ewangelia Niedzieli Zmartwychwstania 
mówi nam, że uczeń, który przybiegł pierwszy do 
miejsca, gdzie złożono ciało Jezusa, „kiedy się na-
chylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł 
do grobu". Jakkolwiek by nie tłumaczyć tego za-
trzymania się u wejścia do grobu - a co tu dużo mó-
wić: zwięzłość opisu rozbudza niekiedy fantazję 
czytających - jest w tym chyba zwykła ludzka soli-

       Jednakże nie wszedł do środka 
 Po wspólnej wielkopostnej drodze przy-
chodzi czas na wspólne przeżywanie radości pu-
stego grobu, którego tajemnicza pustka napełnia 
nas nadzieją i ukazuje naszą wspólną przyszłość - 
zmartwychwstanie    
 Ludzie, którzy wspinają się na najwyższe 
górskie szczyty, zdobywają bieguny Ziemi, a na-
wet ci, co wyruszają na pielgrzymki, nigdy nie 
pytają, kto był pierwszy u celu. Gdy pokonuje się 
wspólnie setki kilometrów czy przez długie dni 
wspina na liczący kilka tysięcy metrów górski 
szczyt, nie można pytać, kto pierwszy dotarł do 
wyznaczonego celu. To była przecież wspólna 
droga. I chociaż uczestnicy wypraw lubią się cza-
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darność, która każe przeżywać rzeczy wielkie i 
ważne we wspólnocie z innymi, zwłaszcza tymi, 
których można nazwać towarzyszami drogi. 
 Stając przy pustym grobie, spróbujmy i my 
odnowić w sobie tę właśnie świadomość wspólnej 
drogi, którą przeżywamy w Kościele. Wielkanoc to 

dużo więcej niż podsumowanie czy zwieńczenie 40 
dni Wielkiego Postu. Pusty grób to znak nadziei. 
Mówi o naszym celu i odnawia więzi drogi, którą 
przemierzamy jako Kościół, ludzie wiary, ucznio-
wie Chrystusa.      
   Ks. Dariusz Madejczyk 

 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  

    PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ          
 

18. Dlaczego Maryja jest tak ważna?  
Wydaje się czasami, że poświęca się jej więcej  

uwagi niż Jezusowi.  
Maryja jest wielkim symbolem tego, co w wierze 
chrześcijańskiej najgłębsze i najlepsze. Ludzie cza-
sami mówią: „To tylko symbol, a zatem nie rzeczy-
wistość”. Symbole są rzeczywiste, najbardziej rze-
czywiste z ludzkich doświadczeń, gdyż bez symboli 
nie bylibyśmy wcale ludźmi. Porozumiewamy się w 
sposób symboliczny. Nasz język jest symboliczny. 
Prawdziwe symbole mają moc, ponieważ poruszają 
najgłębsze pokłady ludzkiego doświadczenia i świa-
domości, nie tylko indywidualnie, ale zbiorowo, nie 
tylko teraz, ale przez całą historię ludzkości. Powie-
dzieć, że Jezus i Maryja są symbolami to potwier-
dzić ich główne i decydujące znaczenie dla całej 
ludzkości. 
C. G. Jung, wielki psycholog nieświadomości zbio-
rowej, uważał, że doktryna o niepokalanym poczę-
ciu (zdefiniowana w 1854 r.) miała decydujące zna-
czenie, ponieważ na płaszczyźnie psychologicznej, 
umieszczała kobiecość w boskości. Oczywiście w 
przeszłości protestanci często oskarżali katolików, 
że z Maryi robią boginię i czasami w wyobraźni lu-
dowej się to zdarzało. Jednak w Nowym Testamen-
cie w tej kwestii panuje zgodność. Tam znaczenie 
Maryi jest zawsze ujmowane w stosunku do Jezusa i 
- oczywiście - jest oparte przede wszystkim na fak-
cie, że jest ona Jego matką. Ostatnio było wiele prób 
odkrycia na nowo „historycznej” Maryi z Nazaretu i 
wyłoniło się kilka sugestywnych obrazów, które w 
przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone: nie-
zamężna matka (Mt 1, 18-19) uciekinierka z dziec-
kiem (Mt 2, 13-15); wdowa; matka niewinnego 
człowieka prześladowanego i zabitego przez impe-
rialne władze, itd. Podobnie jak Jezus, takie obrazy 
znajdują oddźwięk w doświadczeniu ubogich i prze-
śladowanych. Przede wszystkim jest ona postrzega-
na jako kobieta wiary chcąca iść za swym Synem 
nawet pod krzyż. 
Dla Łukasza i Jana - dwóch autorów, którzy wyka-
zują największe zainteresowanie Maryją - jej zna-
czenie symboliczne ukazane jest przede wszystkim 
jako ucieleśnienie ludu Izraela. W opowiadaniu Łu-

 
kasza o dzieciństwie Jezusa, pararelne zwiastowania 
o Janie Chrzcicielu i Jezusie kończą się podróżą Ma-
ryi ryi do Elżbiety: Magni- ficat jest pieśnią wyzwo-
lenia dla Bożego „Sługi Izraela”. Paralelne narodzi-
ny podobnie kończą się inną podróżą, tym razem do 
świątyni, gdy Jezus miał lat dwanaście. Obraz Maryi 
zachowującej wszystkie te słowa i rozważającej je w 
swoim sercu, kiedy odwiedzają ich pasterze (2, 19) 
jest powtórzony na końcu sceny w świątyni (2, 51). 
Dla Łukasza, Boże wypełnienie obietnic danych 
Izraelowi, co jest głównym tematem opowiadania o 
dzieciństwie, zostało zrealizowane w Maryi. Jest 
ona tą, która wyraźnie ucieleśnia nadzieje i marzenia 
swego ludu. Jest ona nie tylko matką Jezusa; po-
przez Niego jest matką swego ludu Izraela. Wydaje 
mi się, że podobny obraz jest obecny w Ewangelii 
św. Jana. Podczas uczty weselnej w Kanie (2, 1-11), 
w początkowej części Ewangelii, Maryja antycypuje 
nadzieje całego Izraela, że „godzina” Jezusa nadej-
dzie (wino jest symbolem oczekiwanych błogosła-
wieństw zbawienia). Kiedy w końcu nadeszła go-
dzina, przy końcu Ewangelii, Jezus na krzyżu (19, 
25-27) powierza swoją matkę (Izrael) „uczniowi, 
którego miłował” (symbol Kościoła jako nowego 
Izraela). Izrael odnalazł już swój prawdziwy dom. 
Tak jak Maryja jest symbolem Izraela, tak dla nas 
stała się ona symbolem Kościoła. W niej widzimy 
spełnione nasze najgłębsze nadzieje i marzenia, od 
jej niepokalanego poczęcia, aż po wniebowzięcie. 
Powinniśmy mieć do niej głębokie nabożeństwo, ale 
tak jak ona sama by sobie tego życzyła, po to, by 
pełniej wysławiać główne i decydujące znaczenie jej 
Syna. 
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ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 
 

Tomasz Kuźniak, kawaler lat 27 zam. Podzamcze    i 
Katarzyna Pilarska, panna lat 24 zam. Ogrodzieniec 
   Mateusz Żyła , kawaler lat 26 zam. Śrubarnia         i  

Magdalena Żak, panna lat 24 zam. Sławniów 

                     Zmartwychwstanie o krok 
               Gdy Bóg daje zmartwychwstanie, świat kusi luksusowymi grobami.  

Czytałem kiedyś wspomnienie o górniku, który po-
prosił sztygara o urlop okolicznościowy, kłamiąc, że 
musi jechać na pogrzeb teścia. Na to sztygar, że w 
porządku, niech mu tylko przy-
niesie odpis aktu zgonu. Pra-
cownik tego nie przewidział, 
więc następnego dnia, gdy go 
sztygar zagadnął o ten urlop, 
odpowiedział po śląsku: „Teść 
sie spamiętoł i już zaś żyje”. Od 
tamtego dnia prześmiewcy z 
kopalni zaczęli go nazywać 
„Łazarz”. 
Wskrzeszenie teścia czy kogoś 
innego to dość rzadkie zjawi-
sko, ale za to każdy ma łatwy dostęp do zmartwych-
wstania własnego. Każdy może, bez żadnego kitu, 
powiedzieć o sobie: „już znowu żyję”. Wystarczy 
tylko, że pójdzie do spowiedzi i przedstawi księdzu 
akt własnego zgonu. To nie żadna metafora z tym 
zgonem, bo kto grzeszy, ten umiera – bardziej do-
słownie niż fizyczny nieboszczyk. Jest jak gałąź od-
cięta od pnia, która przez pewien czas wygląda tak, 
jakby nic się nie stało. Niby żyje, ale soki w niej nie 
kończą, a robactwo już się do niej dobiera. 
Życie bez łaski uświęcającej musi być w oczach Bo-
żych czymś jeszcze gorszym. „Dał mi Pan poznać 
całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej 
duszy, poznałam, jak straszny jest grzech, chociażby 
najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa” – na-
pisała kiedyś św. Faustyna. A w innym miejscu sam 
Jezus powiedział Faustynie: „Na zawsze wiedz o 
tym, że tylko grzech ciężki wypędza Mnie z duszy, a 
nic więcej”. 
Wypędzenie Boga z duszy to jest prawdziwa śmierć, 
a dobra spowiedź jest prawdziwym ożywieniem. To 

niesłychana rzecz i niebywała łaska, że mamy tak 
łatwy dostęp do prawdziwego ocalenia. Nic dziwne-
go, że abp Henryk Hoser przed tygodniem w Med-

jugorju nazwał spowiedź sakra-
mentem zmartwychwstania. I do-
dał: „Przez wiele lat pracowałem 
w zachodnich krajach, w Belgii, 
we Francji – i mówię wam, że 
spowiedź zniknęła, indywidualna 
spowiedź już nie istnieje oprócz 
pojedynczych miejsc”. 
Sami to widzimy, jeżdżąc po kra-
jach Europy. Nieraz łatwiej tam 
trafić na parapsychologów, ma-
gów i innych oszustów niż na 

księdza w konfesjonale. Jedno z drugim ma zresztą 
ścisły związek. Ludzie nie spowiadają się, bo uwa-
żają się za bezgrzesznych. A skoro tak, to nie szuka-
ją dobra, lecz za dobre uznają to, co robią. Z tego 
powodu w Europie coraz mocniej panoszy się mit 
dobrego człowieka. Wedle niego każdy jest fajny 
(no, może z wyjątkiem homofobów) i dlatego nie 
potrzebuje żadnej odmiany. Trudno się dziwić, że w 
tych warunkach mało kto prosi tam o sakrament 
zmartwychwstania. 
Ale to się może zmienić, i to nagle. Owszem, ludz-
kie scenariusze są takie, że co umarło, to już nie 
ożyje, ale to nie jest scenariusz Boga. Grób, nawet 
solidnie zamknięty i strzeżony, nie stanowi dla Nie-
go żadnej przeszkody. Jeszcze zobaczymy cuda. 
 
  Franciszek Kucharczak 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Marian Dyszy  67 lat 
Śp. Marianna Kowalska 80 lat 

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

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

Do wspólnoty Kościoła zostaną 
włączeni w  

II dzień Świąt Wielkanocnych  
 

Maja Kawka 
Dominika Gurbała 
Miłosz Kowalski 
Paula Pilarczyk 
Karol Podsiadło 

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

miej ich w swojej opiece. 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca ofiary składane na tacę są przeznaczone na remonty w naszej parafii. Ser-
deczne Bo zapłać za złożone ofiary.  
2. Przez cały tydzień do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszach 
św.   Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.    
3. II Niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W 
tym dniu przynosimy Skarbonki Miłosierdzia do Kościoła. O godz. 15.00 w Kościele Nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Szczególnie polecajmy siebie, nasze rodziny, 
parafię i naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu. Ofiara na tacę z tej Niedzieli będzie przeznaczona na Cari-
tas, czyli Dzieła Miłosierdzia Kościoła 
4. Serdecznie dziękujemy, za troskę, zainteresowanie i pomoc, młodzieży, ministrantom i wszystkich, któ-
rzy  posłużyli pomocą przy przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Bożego na Święta. Niech Pan Jezus będzie 
wam nagrodą. Bóg zapłać! 
5. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które go-
ściły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Kościoła w środę 
na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze 
raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i 
przynieśmy do Kościoła ) Jest  to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w do-
mu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  
6. 20 IV 2017r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie.   Łącząc się  w radosnym przeżywaniu  tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa,  

wszystkim parafianom i gościom, życzymy zdrowych, radosnych i pełnych ciepła, pokoju i miłości 
Świąt Wielkanocnych. „Alleluja !!! Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał !!!  

Weselmy się i radujmy !!!”  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.04.2017-23.04.2017 

  16  kwiecień - Niedziela    6.00* Rezurekcja - Za parafian 
9.00+ Tadeusz, Helena, Wiesława, Stanisław i  
 Stefan Kowalscy            10.30+ Zofia, Jan,  Helena i Władysław Świaccy;  
         + Władysława i Mieczysław Nieduziak          12.00* Za parafian            
18.00+ Leon i Leon Podasiadło  
  17  kwiecień  - Poniedziałek        
  Poniedziałek Wielkanocny 7.00+ Tadeusz i Jadwiga Kajdańscy 
9.00+ Ludwik, Franciszka, Piotr, Maria, Jadwiga,      
 Józef, Krystyna, Piotr, Zofia, Stefan, Jan i Heleną 
 Mędreccy; + Władysław, Elżbieta, Zenon i  
 Genowefa Jagła; + Wacław i Stanisława Matysek  10.30+ Stanisław, Zygmunt i Tadeusz Foltańscy;  
          + Konstanty i Genowefa Kowalscy 12.00* Sakr. Chrztu Św.     
18.00+ Jadwiga Grela - od siostry Lucyny z mężem  
  18  kwiecień  - Wtorek                7.00+ Jadwiga Grela  - od syna Janusza 
7.00+ Krystyna Stanek - od pracowników Gminnej  Spół-
dzielni " Samopomoc Chłopska "    
18.00+ Barbara Nicia  
 - od Andrzeja Mikulskiego z rodziną 
  19  kwiecień  - Środa         7.00+ Jadwiga Grela  
 - od siostrzenicy Zofii Cholewa z rodziną 
 

 
7.00+ Barbara Nicia  
 - od Lidii i Michała Perkowskich z rodziną     
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
            20  kwiecień  -  Czwartek  7.00+ Barbara Nicia - od Anny Pilarczyk Sprycha z rodziną 
7.00+ Henryk Odyjas - od żony 
18.00+ Jadwiga Grela - od Zofii Ożóg z rodziną 
              21  kwiecień  -  Piątek                         7.00+ Jadwiga Grela  - od chrześnicy Joanny z rodziną    
7.00+ Marianna Nieroda  - od córki Zofii z mężem  
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
              22  kwiecień  -  Sobota           7.00+ Barbara Nicia - od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego,   
      Obsługi ze Szkoły Podstawowej z Podzamcza           
7.00+ Marianna Nieroda - od córki Barbary, Andrzeja  
   z wnuczką Gabrielą 
18.00+ Jan Świacki - od sąsiadów Ożóg, Lipka, Piątek,  
 Wesołowska, Wieczorek      
      23  kwiecień - Niedziela    
         Niedziela Miłosierdzia Bożego    7.00+ Jarosław Marczyk 
9.00+ Wojciech Psonak; + Witold Bednarz            
10.30+ Józef  w 32 r. śm., Zofia i Jan Pomietło;  
 + Danuta i Zdzisław Lasak           12.00* Sakr. Chrztu św.  
15.00* Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia           
18.00+ Jerzy Podsiedlik w 4 r. śm. - od żony z dziećmi   
 


