
 

  

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a 
w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy 
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.         
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że je-
steście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». J 13, 31-33a. 34-35 

siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez 
bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze 
swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przyka-
zanie” wzywa nas jednocześnie do tego, żeby stale 
na nowo żyć według niego.   
 Św. Josemaria Escirva stwierdza, że 
„najważniejszym apostolstwem jaki chrześcijanie 
mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem 
wiary, jest współpracować, by wewnątrz Kościoła 
zawsze panował klimat autentycznej miłości”. Mo-
że warto więc zacząć od małych kroków. Może 
warto zacząć od małych kroków, od drobiazgów, 
by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu 
możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno 
sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w do-
mu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często 
szukamy miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak 
wielu ludzi, również takich, o których można po-
wiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak 
stwierdzają: „dobroć dla innych” nie zawsze jest 
niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba 

   Świadectwo miłości wzajemnej     
Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje 
ogromne zapotrzebowanie w świecie na wzajem-
ną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wie-
czerniku, dając nowe prawo – prawo miłości, któ-
re jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: 
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; że-
byście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijań-
ska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem roz-
poznawczym, ale także znakiem jedności we 
wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik 
poświęcenia się dla innych co raczej najgłębsze 
pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto 
kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest 
kochany. Jednak paradoksalnie największą ko-
rzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. 
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Bo-
że nie może bowiem w pełni zrealizować samego 
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zrobić, aby tak się stało? Jak kochać tych, których 
nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, któ-
rych wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? W jaki 
sposób troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo 
nie zamieniło się w pustosłowie?  
 Nie czekajmy z naszym wyrażaniem miło-
ści, aż będzie za późno. Na zakończenie wsłuchaj-
my się w słowa Gabriela Marqueza, laureata literac-
kiej Nagrody Nobla z 1982 roku, chorego na nowo-
twór złośliwy układu limfatycznego. Tak napisał w 
liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie jest zagwa-
rantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być 
może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, któ-
rych kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, 

bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz 
żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden 
uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, 
by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze bli-
sko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bar-
dzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich 
dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi prz-
ykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszyst-
kie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię 
nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś 
więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. 
Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci 
potrzebni”.                       
   Ks. Leszek Smoliński   

 PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ                   

 
85. Czy Jezus jest nadal obecny  

w dzisiejszym świecie? 
 
Zarówno Pismo święte jak i nieustająca tradycja 
chrześcijańska powiedziałyby z całą stanowczością, 
tak! Mateusz kończy swą Ewangelię tam, gdzie za-
czął, na Jezusie jako Emmanuelu (Bogu z nami): „A 
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skoń
-czenia świata” (Mt 28, 20). Dla Łukasza w Dzie-
jach Apostolskich, Jezus żyje nadal w darze Ducha 
Świętego, którego zesłał (Dz 2, 33). Paweł również 
prześladuje samego Jezusa (9, 3-5). Podobnie u Ja-
na, Jezus obiecuje, że mieszkanie, które przygoto-
wuje istnieje w sercach tych, którzy Go kochają i 
zachowują Jego przykazania. To tam będą przeby-
wać razem z Ojcem (J 14, 23). Ponadto, obiecuje 
pomoc Ducha Świętego, który doprowadzi uczniów 
do całej prawdy, oznajmiając, co należy wspólnie 
do Jezusa i do Ojca (J 16, 12-15). Paweł ujmuje to 
w ten sposób: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Du-
chu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: 
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Du-
chem” (1 Kor 12, 13). 
Możemy powiedzieć, że Jezus jest obecny na trzy 
„cielesne” sposoby. Po pierwsze, jako zmartwych-
wstały Pan jest obecny dla całego wszechświata 
(zob. pytanie 70). Po drugie, poprzez chrzest jest 
obecny dla całej wspólnoty chrześcijańskiej i dla 
każdego członka, który zbiorowo i jednostkowo sta-
nowi Jego ciało. „Wy przeto jesteście Ciałem Chry-
stusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12, 27). 
Po trzecie, w celebrowaniu Eucharystii jest obecny 
w niepowtarzalny sposób pod fizyczną postacią 
chleba i wina (zob. pytanie 45). Eucharystię można 
by porównać do przyjęcia urodzinowego. Świętuje-
my obecność osoby, która jest zawsze z nami, ale  

której życie, zarówno przeszłe jak i przyszłe, chce-
my afirmować i obwieszczać poprzez specjalne sym-
boliczne czyny i słowa. „Ilekroć bowiem spożywacie 
ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, 
aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26). 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE 

Sakramentalny związek małżeński  
     mają zamiar zawrzeć:  

1) Krzysztof Liszewski, kawaler  
lat 22 zam. Kłodzko   i 

Dominika Czelakowska, panna  
lat 24 zam. Ogrodzieniec 

2) Łukasz Miśkiewicz, kawaler lat 27  
zam. Ogrodzieniec      i 

Wioletta Prasak, panna lat 27  
zam. Ogrodzieniec 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 

Adam Wiśniewski    i 
Martyna Serafin 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.  
Szczęść Boże! 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Ewę Bednarz, 35 lat 
Śp. Stefana Piątka 80 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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                          Tolerancja smogu 
                Prawda każe odrzucić grzech, kłamstwo - pojęcie grzechu. 

W polskiej tradycji obrażania pozostało słowo 
„mać”, choć samo znaczenie już się zatarło. Wciąż 
wiadomo jednak, że gdy się 
chce kogoś sponiewierać, 
najskuteczniej jest uderzyć 
w jego matkę. A na skalę 
społeczną? O tak… Matka 
Boska. To w Polsce musi 
ludzi ruszyć. Nie przypad-
kiem coraz częściej do roz-
maitych bluźnierczych pro-
wokacji wykorzystuje się 
wizerunek Maryi z Jasnej 
Góry. 
Niedawno w Płocku poja-
wiły się plakaty, nawet na 
drzwiach toalety, z takim właśnie wizerunkiem, z 
aureolami Matki Bożej i Dzieciątka przemalowany-
mi na kolory tęczy. 
Był to dalszy ciąg akcji rozpoczętej w Wielką Sobo-
tę w jednym z kościołów, do którego weszło dwoje 
aktywistów homolobby, oburzonych, że w wystroju 
Bożego Grobu wśród wypisanych tam grzechów 
znalazł się skrót „LGBT”. Na znak protestu próbo-
wali wetknąć tam tęczowe flagi. Teraz zgrywają nie-
winiątka i ofiary nietolerancji. Bo, co ciekawe, to 
wszystko dzieje się w imię tolerancji właśnie. 
W jaki sposób za tolerancyjne może być uznane ze-
stawianie najświętszych symboli z propagandą naj-
cięższych grzechów? Bardzo prosto: z grzechu zrobi 
się cnotę społeczną i gotowe. Trzeba tylko odpo-
wiednio długo tłuc w głowy, że zachowania homo-
seksualne są naturalne, a skoro tak, to są dobre i 
trzeba je obdarzyć przywilejami należnymi małżeń-
stwom i rodzinom. Trzeba się oburzać, gdy ktoś 
spróbuje temu zaprzeczać, nawet gdy ten ktoś jest 
duchownym i robi to z ambony, powołując się na 
Pismo Święte i katechizm. Trzeba się zapowietrzać, 
wzdychać i wywracać oczami, no i nie zapomnieć o 
wypowiedzeniu mantry: „Niech się ksiądz pro-
boszcz zajmie pedofilią w swoich szeregach, a nie 
zagląda innym do łóżka”. Dobrze jest też zasugero-
wać, że kto sprzeciwia się homopropagandzie, ten 
sam jest gejem, ale ukrytym, więc musi się przyznać 
i wszystko będzie dobrze. 
Gdyby to nie pomagało, z pomocą przyjdą zaprzy-
jaźnieni duchowni, którzy powołają się na 
„współczesną hermeneutykę biblijną” i nawet świę-
tego Pawła umieszczą wśród obsesyjnych 
„homofobów”. 
Jednym z popularnych argumentów, jakie słyszą 
oponenci, jest: „Nie musicie korzystać z praw, któ-

rych się domagamy. Wam to nie zaszkodzi”. Niezu-
pełnie. Tym nasiąkają wszyscy, zwłaszcza dzieci. W 

całej tej diabelskiej grze 
chodzi o zaprzeczenie 
istnienia grzechu albo 
uznanie go za coś całko-
wicie prywatnego i nie-
szkodliwego. Tymczasem 
każdy grzech jest spo-
łeczny, nawet gdy jest 
dokonywany w samotno-
ści. 
Jak to działa? To jest tak 
jak ze smogiem. Jeden 
człowiek pali plastikiem, 
a wszyscy to wdychają. 

Im więcej ludzi pali śmieciami, tym zatrucie jest 
większe – i większe przyzwyczajenie. Z czasem już 
nikt trujących dymów nie czuje. Ale smog jest i 
szkodzi niezależnie od tego, czy się go uznaje, czy 
nie. Tyle że w tym drugim przypadku się z nim nie 
walczy. A nawet robi mu się propagandę. 
       
   Franciszek Kucharczak 

MMODLITWAODLITWA  DODO  DUCHA ŚWIĘTEGODUCHA ŚWIĘTEGO      

 
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało 
swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną 
na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości 
do Najświętszego Serca Jezusowego, abym 
je ukochał z całego serca, z całej duszy, 
ze wszystkich myśli i sił moich. 
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy 
i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościa-
mi, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij 
mój rozum i moją wolę, moją pamięć 
i wyobraźnię. 
Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej sku-
tecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Po-
mnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, 
rozpalaj moją miłość. Udziel mi 
Twych siedmiu darów, owoców 
i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją 
świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Prze-
najświętszej.      
           Pius XII 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.05.2019-26.05.2019r 
 
       19  maj  -  Niedziela   V Niedziela Wielkanocna  
7.00+ Józef, Zbigniew, Bogdan i Eugeniusz Oleś;  
       + zm. z rodziny: Sochów i Bachnackich  
9.00+ Anna Janus - od Wandy i Wojciecha Bodzionych 
10.30+ Zenobia i Antoni Wójcik   
12.00* I Komunia Święta  
17.00* Skałka   
18.00+ Stanisław Miśkiewicz w 1 r. śm.  
 - od wnuczek Sandry i Samanty Wesołowskich  
  20  maj  -  poniedziałek 
7.00+ Marek Gaweł  
 - od Anny Pawlik - Gonera z rodziną  
17.00 * Skałka 
18.00+ R - od  
    21  maj   -  wtorek 
7.00+ Marek Gaweł - od szwagra Tadeusza z rodziną    
17.00* Skałka  
18.00+ Andrzej Knechler; + Adela i Roman Królik 
    22  maj   -  Środa 
7.00+ Marek Gaweł  
 - od rodziny Luboniów z Morusa i Gulzowa  
17.00* Skałka  
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

          * Polecamy żyjące mamy z okazji  
        Dnia Matki   

            23  maj   -  Czwartek 
7.00+ Marek Gaweł  
        - od cioci Zofii Gaweł i kuzynki Katarzyny z mężem 
17.00* Skałka  
18.00+ Barbara Molenda - od Jadwigi i Andrzeja  
           Boguckich; Marii i Zdzisława Molendów 
  24  maj  -  Piątek 
7.00+ Marek Gaweł - od swatów Luboniów z Ryczowa  
17.00* Skałka   
18.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 

 * Polecamy zmarłe mamy z okazji  
   Dnia Matki   
                25  maj  - Sobota 
7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w  
          35 r. święceń kapłańskich  
17.00* Skałka  
18.00+ Kazimiera Piela - od rodziny Antosiaków   
       26  maj  -  Niedziela   VI Niedziela Wielkanocna  
7.00+ Jan Boruc w 13 r. śm. - od żony  
9.00+ Paweł Panek w 2 r. śm.  - od żony z dziećmi 
10.30* Rocznica I Komunii Świętej   
12.00* Sakr. Chrztu św.  
17.00* Skałka   

18.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłe mamy z  
  okazji Dnia Matki   
   

 

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;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu w Niedzielę i w tygodniu o godz. 17.00 
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. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary, które składamy na tacę, są przeznaczone na remonty w  naszej 
parafii. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.                
2. W sobotę 25. 05. 2019r. dzieci, które dzisiaj przeżywają I Komunię Św. udają się na pielgrzymkę au-
tokarową do Krakowa Łagiewnik. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Św. Jana 
Pawła II. Dzieci będą dziękować Panu Bogu za dar obecności Jezusa w sercu. Ogarniajmy je szczególnie 
teraz w tym czasie swoją modlitwą. Wyruszamy z pod Kościoła o godz. 8.00 prosimy o punktualność.   
3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 13.05.2019r, wzięli udział w Nabożeństwie Fatimskim, 
niech Matka Boża strzeże i ma wszystkich w swojej opiece.        
4. * W niedzielę  26.05.2019r Dzień Matki. W Środę 22.05.2019r na Mszy świętej zbiorowej o godz. 
18.00 powierzmy opiece Matki Bożej żyjące mamy a w piątek 24.05.2019r  i w niedzielę 26.05.2019r  w 
Mszy św. zbiorowej o godz. 18.00 Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłe mamy 
5. V Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 22 do 25 czerwca 2019r. 
Pielgrzymka rozpocznie się z Ogrodzieńca i będzie przebiegała przez  Jasną Górę do Niepokalanowa. 
Bliższe informacje, regulamin i zapisy na stronie www.pielgrzymka.olkusz.pl Zachęcamy do udziału.       
6. Spotkania Kręgu Biblijnego w środę 22.05.2019r po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 w salce Jana 
Pawła II na wikariacie. Serdecznie wszystkich zapraszamy!               

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. 


