
 

  

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten 
sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 
pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W 
końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę».               
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za god-
nych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa 
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją». Łk 20, 27-38 

doks i tragiczniejszą pomyłkę? Lud wybrany czekał ty-
siące lat na obiecanego Mesjasza, a gdy Ten wreszcie 
przyszedł, i to w osobie samego Boga, ci zgodnie Go 
odrzucili i próbowali wciągnąć w prymitywne, słowne 
prowokacje i utarczki. Będąc u źródła prawdy, zadawali 
śmieszne pytania o nieprawdopodobne casusy prawne. 
Po stokroć zmarnowana szansa.      
 Tymczasem Jezus wykorzystywał każdą spo-
sobność, by nawet w takich podstępnych sytuacjach 
głosić Bożą prawdę i naukę o zbawieniu. Odpowiadał z 
całą powagą, z zupełnie innego pułapu niż zadane pyta-
nie, za wszelką cenę chciał nawiązać dialog w prawdzie, 
trafić z orędziem zbawienia do każdego, nawet do wro-
ga. Niestety, do prawdy nie da się nikogo przekonać na 
siłę: jeśli zabraknie dobrej woli, pokory i wewnętrznej -
choćby tylko intelektualnej - uczciwości, prawda pozo-

    Zaślepienie u źródła prawdy                Podstępne szukanie pretekstu do oskarżenia, 
prowokowanie nie-prawomyślnych wypowiedzi, tak 
chętnie stosowane dziś w walce politycznej, nie jest 
współczesnym wynalazkiem.    
  Najpierw faryzeusze, potem uczeni w Pi-
śmie, wreszcie saduceusze, wszyscy próbowali swego 
sprytu i sił, by przyłapać Jezusa na jakiejś wypowie-
dzi, która by Go pogrążyła - i wobec prawa, i wobec 
tłumów, wśród których cieszył się wielką popularno-
ścią. Wszystkie swoje wysiłki skoncentrowali na tym 
jednym. Zamiast uważnie słuchać Ewangelii, stawiać 
pytania dotyczące najistotniejszych kwestii życia i 
zbawienia, cała elita duchowa Izraela skupiła się na 
polowaniu na Jezusa.    
 Czyż można wyobrazić sobie większy para-
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  ŚŚWIĘTOWIĘTO  NNIEPODLEGŁOŚCIIEPODLEGŁOŚCI  
                        11 Listopada   

Co upamiętnia Narodowe Święto Niepodległości? 
Jak obchodzimy 11 listopada? 
 11 listopada obchodzimy Święto Niepodle-
głości - każdego roku są oficjalne obchody, patrio-
tyczne marsze, a czasem i zamieszki. Tymczasem 
mało kto pamięta co też dokładnie stało się 11 listo-
pada 1918 roku. Co naprawdę upamiętnia Święto 
Niepodległości?      
 Datę 11 listopada zna praktycznie 
każdy. I praktycznie każdy wie, że jest to 
Święto Niepodległości. Tego dnia polity-
cy, i nie tylko, przypominają w czasie 
uroczystych obchodów, że w 1918 roku 
Polska odzyskała niepodległość po 123 
latach zaborów. Czy jednak faktycznie 
tego dnia Polska odzyskała niepodle-
głość? Co naprawdę upamiętnia Święto 
Niepodległości? 
Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 
Na pewno można stwierdzić tylko tyle, że Polska 
odzyskała niepodległość na jesieni 1918 roku. 11 
listopada jest więc arbitralnie wybraną datą obcho-
dów tego święta. Faktem jest, że niepodległość Pol-
ski ogłosiła, powołana przez Niemców i Austriaków, 
Rada Regencyjna już 7 października 1918 roku, a 
pierwszy rząd powołany przez samych Polaków po-
wstał w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 ro-
ku jako Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Pol-
skiej.       
 Odzyskanie niepodległości przez Polskę na-
stąpiło więc, faktycznie, albo 7 października albo 7 
listopada 1918, a nie 11 listopada. Jednak to właśnie 
11 listopada jest dniem Święta Niepodległości. Co 
takiego wydarzyło się tego dnia w 1918? 
11 listopada 1918 - przejęcie władzy wojskowej 
przez Józefa Piłsudskiego 

 W dniu 11 listopada 1918 roku Rada Re-
gencyjna złożyła na ręce Józefa Piłsudskiego pełnię 
władzy wojskowej. Negocjacje w tej sprawie trwa-
ły od przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy 10 li-
stopada 1918r Tego dnia udało się też wynegocjo-
wać z Niemcami wycofanie wojsk niemieckich z 
Królestwa Polskiego oraz rozbroić niemiecki garni-
zon w Warszawie. 

Od kiedy obchodzimy 11 listopada 
jako Święto Niepodległości? 
11 listopada został Świętem Niepodle-
głości dopiero 23 kwietnia 1937 roku, 
choć już od 1926r był dniem wolnym 
od pracy dla administracji rządowej. 
Faktycznie zaś Świętem Niepodległo-
ści dzień 11 listopada został w 1989 
roku - od tego czasu obchodzony jest 

każdego roku.      
 Tego dnia obchodzimy więc, tak naprawdę, 
nie tyle odzyskanie niepodległości ile przejęcie 
władzy przez Józefa Piłsudskiego. Ale to co na-
prawdę upamiętniamy ma mniejsze znaczenie w 
porównaniu do symboliki tego dnia jaka wpisała się 
w zbiorową świadomość Polaków. 
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada Dopiero od 15 lutego 1989 roku, z nazwą zmienio-
ną na Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopa-
da, dzień wolny od pracy, ponownie przypomina o 
odzyskaniu niepodległości przez państwo i naród 
polski. Dzisiaj jest to święto przede wszystkim jed-
ności (wszystkie ugrupowania polityczne oficjalnie 
razem uczestniczą w obchodach), w imię jedności 
również w wielu miastach Polski organizowane są 
biegi, z tym największym „Biegiem Niepodległo-
ści” w Warszawie, koncerty i pikniki. Jest to rów-
nież dzień marszów ugrupowań narodowych i na-
cjonalistycznych, które nie zawsze wpisują się po-
zytywnie w przebieg uroczystości.        

stanie na zewnątrz człowieka, obca i bezużyteczna. A 
prawda ma nas kształtować i prowadzić.         
 Tym razem prawda ta dotyczyła zmartwychwstania, 
czyli samej istoty człowieczeństwa, życia i ludzkiej godności. 
Zmartwychwstanie ma swoje uzasadnienie i gwarancje w Bo-
gu. Bóg jest Bogiem żywych, chce dla nas życia i obdarza nas 
nim hojnie ponad miarę. Ale ten dar trzeba z szacunkiem przy-
jąć i wykorzystać. W przeciwnym razie zmarnuje się. Gdy 
Bóg daje bezcenny dar życia i zbawienia, nie można wdawać 
się w bezsensowne, akademickie dyskusje, lecz przyjąć go z 
pokorą i wdzięcznością.             

 Jezus odwołuje się do mocy Bożej, która nie ma 
ograniczeń - poza ludzką złą wolą. Człowiek może po-
wiedzieć Bogu „nie" i odmówić przyjęcia daru. Może 
odczytać na opak najbardziej oczywiste sformułowania 
prawdy. Jeśli nasze uprzedzenia i zastrzeżenia uznamy 
za główny punkt odniesienia i wyboru - możemy tylko 
pogrążyć się w chaosie fałszywych dociekań i tak wyrzą-
dzić sobie niepowetowaną szkodę. Jeśli z pokorą pój-
dziemy za prawdą - nie tylko ją poznamy, ale i będziemy 
żyli. Wiecznie.   Ks. Mariusz Pohl 
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

          Kobieta w służbie chłoptasia 
 
 Aborcję wymyślili mężczyźni, żeby chroniła ich przed odpowiedzialnością za kobiety. 

 Moją uwagę przykuł taki  tytuł 
w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”: 
„Biedroń do kobiet: Faceci tak sobie urządzili świat, 
że mogą więcej. Pić, bić, zostawić was z dziećmi”. 
Przemogłem się i zajrzałem do tekstu. Okazało się, 
że cytat w tytule był niekompletny. Bo na końcu, po 
tym, że faceci mogą „pić, bić, 
zostawić was z dziećmi”, Bie-
droń powiedział: „i jeszcze nie 
płacić alimentów”. Prowadzą-
cy wywiad jakoś nie nawiązał 
do tego drobnego szczegółu 
i pewnie przez delikatność nie 
wspomniał, że jakoś dziwnie 
to pasuje do niejakiego Mate-
usza Kijowskiego. Ale cóż, 
człowiek pełniący obowiązki 
założyciela KOD musi być 
traktowany w sposób uprzy-
wilejowany i rozumieją to na-
wet najbardziej zawzięte feministki – dlatego nie-
dawno oklaskiwały go nawet na swoim Kongresie 
Kobiet. 
 Ale to szczegół – cały tekst był pomyślany 
jako jeden z elementów ofensywy „czarnych paraso-
lek”, czyli pań zakręconych na punkcie „prawa do 
aborcji”. Według nich możliwość zabicia dziecka 
daje kobietom jakiś rodzaj wolności. Sądzą, że dzię-
ki temu mogą panować nad sytuacją, że same decy-
dują i że w ten sposób stają się niezależne od opre-
syjnych mężczyzn. 
 Naiwne! Czy wy, nieszczęsne kobiety, nie 
widzicie, że to właśnie faceci wymyślili dla was 
aborcję? Czy nic wam nie mówi fakt, że prawie każ-
dy aborter to mężczyzna? Czy nie widzicie, że to 
właśnie faceci kręcą biznesem aborcyjnym i oni 
zgarniają na tym kasę? A co powiedzieć o całej rze-
szy mężczyzn, którzy są przynajmniej tak samo win-
ni aborcji jak matki zabijanych dzieci? Nie rozumie-
cie, że aborcja jest na rękę właśnie tym wiecznym 
chłoptasiom, którzy są zainteresowani tylko wyko-
rzystaniem was? Chcą seksu, a gdy pojawia się jego 
naturalna konsekwencja w postaci dziecka, to oni 
pierwsi oczekują, żebyście „załatwiły problem”. 
Natalia Przybysz w swoim słynnym „świadectwie 
aborcyjnym” mówi, nawiązując do autobiograficz-
nej piosenki: „Po pięciu minutach budzi się na sali, 
pod kołdrą, jej chłopak jest koło niej”. No właśnie – 
powinien być mąż, a jest chłopak. Powinien towa-

rzyszyć przy porodzie dziecka, a asystuje przy jego 
zabiciu. Powinien być ojcem broniącym rodziny, 
a jest obserwatorem zabójstwa na zlecenie. 
 – Odczepcie się od naszych brzuchów! – 
wołają feministki. A facetom w to graj. 
„Chłopakom”, wiecznym chłoptasiom, którzy potra-

fią z kobietami współżyć, ale 
żyć z nimi nie potrafią. 
 Trzeba się zgodzić 
z Biedroniem, że „faceci tak 
sobie urządzili świat, że mogą 
więcej”. Tacy faceci, co wymy-
ślili aborcję. Bo jeśli aborcja 
rozwiązuje czyjeś problemy, to 
właśnie chłoptasiów. Ocala ich 
od alimentów i chroni przed od-
powiedzialnością. I przed doj-
rzałością. I przed szczęściem – 
także waszym, drogie panie. 
 

   Franciszek Kucharczak 

 „Msza św. jest ofiarą, która powstrzymuje Boską sprawiedliwość, która podtrzymuje cały Kościół, która zbawia świat”  (św Jan Maria Vianney). 
 „Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla  dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz  wybranych w czyśćcu cierpiących”  (św. Albert Wielki). 
 „Wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy św., są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i  wiecznym życiu”  (św. Augustyn). 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. W poniedziałek 7 XI 2016r w Olkuszu w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła gościć będzie Radio Maryja. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy od godz.  16.30 
2. W czwartek 10 XI 2016r po Mszy św. o godz. 17.00 kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w salce Jana 
Pawła II. Serdecznie zainteresowanych zapraszamy. 
3. W piątek11 listopada przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę 
z władzami Miasta Ogrodzieńca o godz. 10.00 w naszym Kościele. Serdecznie wszystkich zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Decyzją Episkopatu w dniu Narodowego Święta Niepodległości w Polsce została 
udzielona dyspensa od charakteru pokutnego i od spożywania pokarmów mięsnych.  
4. W przyszłą Niedzielę 13. XI 2016r w godzinach popołudniowych nastąpi uroczyste zakończenie Roku 
Jubileuszowego, Roku Miłosierdzia  w Kościołach Jubileuszowych w  naszej diecezji. A za 2 tygodnie we 
wszystkich Kościołach w Polsce nastąpi uroczysty Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Król i 
Pana. Z tej okazji odmawiajmy modlitwę w naszych domach, do Jezusa  naszego Króla i Pana. Nowennę 
do Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata rozpoczniemy od 11 Listopada Święta Niepodległości.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 06.11.2016-13.11.2016 
        06  listopad - Niedziela  7.00+ Stanisław Piekutowski  2 r. śm.  
 - od żony i córek z rodzinami     
9.00+ Danuta 10 r. śm. i Zdzisław Lasek;  
        + Tadeusz Stefański; + Zofia Pomietło       10.30+ Bolesław i Grzegorz Kołodziej 
12.00+ Lucja Golba -  gregorianka 6  
17.00+ Genowefa i Władysław Jagła; + Stanisław  
             Kowalski; + Edward Żyła; + Janina, Jan i  
             Jan Gałeccy 17.00+ Oktawa za zmarłych   
   07  listopad  - Poniedziałek 7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 7    
7.00* Za parafian 
17.00+ Oktawa za zmarłych  
       08  listopad  - Wtorek            7.00+ Zofia Ceglarska  
 - od Sokołowskich i Jerzego Perkowskiego 
7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 8    
17.00+ Oktawa za zmarłych  
      09  listopad  - Środa   
 Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej            7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 9    
7.00+ Zofia Ceglarska – od  syna Dariusza z żoną i synem 
17.00*Msza św. ZBIOROWA z  
 Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  10  listopad  - Czwartek             7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 10    
7.00+ Zofia Ceglarska - od  syna Rafała z żoną i wnuczka  

       Krystiana oraz swatki Zofii 
17.00+ Bronisław, Ireneusz i Michał Kuchta i  
            zm. z rodziny Golba; + Stanisław Kazior  
  11  listopad  - Piątek        
    Św. Marcinaz Tours, biskupa     Święto Niepodległości            7.00+ Zofia Ceglarska - od Wioletki i Patrycji z rodzinami 
7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 11 

10.00* Msza św. za Ojczyznę    
17.00* Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych  
   12  listopad  - Sobota            7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 12  
7.00+ Ireneusz i Maria Szota 
17.00+ Adam Gruca - od Władysławy Makieła z rodziną   
     13  listopad - Niedziela   
  XXXIII Niedziela Zwykła  7.00+ Włodzimierz Trawiński  
 - od Kazimierza Trawińskiego z rodziną     
9.00+ Anna Pietras - od córki z mężem       
9.00+ Lucja Golba -  gregorianka 13 
10.30* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Antoniny  
 Podsiadło w 80 r. ur., opiekę Matki Bożej  
 na dalsze lata życia   12.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Amelii  
 Dachowskiej w 1 r. ur.   17.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Izabeli  
 Dubik w 18 r. ur.   

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
 

Paweł Mędrzyk, kawaler lat 24 zam. Ogrodzieniec i 
Amanda Kornobis, panna lat 24 zam. Żarnowiec 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłe: 

Śp. Barbarę Nicia, 82 lata 
Śp. Krystynę Stanek, 87 lat  

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

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

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  


