
 

  

Piłat po- wiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydow- skim? Je-
zus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy 
ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: 
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi bili-
by się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem po-
wiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego głosu.  

lub do więzienia. 

A wszystko dlatego, że królowie ziemscy są bardzo 
zazdrośni o swoją władzę i boją się innych królów, 
a zwłaszcza królów nie z tego świata. Toczy się 
nieustanna walka o rząd dusz, a o wyniku tej walki 
przesądza to, kogo uznamy za swego Króla 
i Pana: Jezusa, czy władców tego świata. Takim 
władcą i królem może być pieniądz, telewizja, 
sport, zespół rockowy, kolorowe czasopismo, alko-
hol. Doskonale przecież wiemy, co jest dla nas 
najważniejsze, bez czego nie potrafimy żyć. Czy 
jest to Jezus? 

W tej walce nie da się stać z boku, być neutralnym: 
każdy jest zaangażowany. Jeśli nie podejmujemy 
żadnej wyraźnej decyzji, to jest to także decyzja, 
ale przeciwna Bogu. Bo albo się jednoznacznie 
uznaje zwierzchnictwo Chrystusa w swoim życiu, 

Ostatnia niedziela roku kościelnego (już za tydzień 
Adwent!), jest poświęcona Chrystusowi – Królowi 
Wszechświata. Brzmi to może dość staromodnie – 
jesteśmy raczej przyzwyczajeni do określeń: prezy-
dent, premier czy prezes, ale w słowie król, kryje 
się bardzo głęboka treść, którą w odniesieniu do 
Chrystusa warto sobie przypomnieć. 

Uznać Chrystusa za króla jest to wyraźne wyznanie 
wiary i określenie swego stosunku do Boga, oparte-
go na zaufaniu i posłuszeństwie. Akt ten ma bardzo 
dużą wagę i konsekwencje. Pamiętajmy, że wła-
śnie o to został oskarżony przed Piłatem i skazany 
Jezus: że uczynił się Królem Żydowskim. Jest to 
więc wyznanie na wagę życia. Takich słów nie rzu-
ca się na wiatr ani też nie puszcza obojętnie mimo 
uszu. Niejednokrotnie w dziejach świata, w okresie 
prześladowań, za takie wyznanie szło się na śmierć 
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Rachunek sumienia Rachunek sumienia --  pomocpomoc  
  
 

Zbliżający się czas adwentu to szczególna okazja do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. Księża naszej diecezji opracowali 
kompendium dla spowiadających się przypominające warunki dobrej spowiedzi oraz proponujące krótki rachunek sumienia. Zachę-

camy do skorzystania z tej pomocy! 

albo też się je odrzuca, a Chrystusa detronizuje na ko-
rzyść innych władców. 

Czy jednak oznacza to, że Jezus jest zaborczym 
i zazdrosnym tyranem, który nie toleruje innej władzy? 
Nie. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Jezus nie 
chce konkurować ani niszczyć wartości, które reprezen-
tuje doczesność. On chce je właściwie uporządkować 
i ustawić w prawidłowej hierarchii ważności. Jest to hie-
rarchia oparta na prawdzie, gdyż Jezus jest Królem 
Prawdy. 

Przyjąć Jego zwierzchnictwo oznacza przyjąć prawdę, 
czyli słuchać prawdy, którą objawia Jezus. Prawda zo-
bowiązuje, wzywa do życia zgodnego z nią, czyli życia 
według Ewangelii, zgodnie ze Słowem Bożym. Słowa 
tego nie trzeba się bać, gdyż ma ono na celu tylko 
szczęście człowieka, jego dobro. Każdy, kto z zaufaniem 
spróbował zastosować Słowo Boże w swoim życiu, prze-
konał się o tym namacalnie. 

Problem w tym, że my często nie chcemy znać ani przy-
jąć prawdy. Wolimy wygodny i niezobowiązujący świat 
kłamstwa, pozorów, złudnych obietnic. W takim świecie 
żyje się o wiele łatwiej, bo gdy coś przestaje nam paso-
wać, zawsze można uciec w inne kłamstwo czy złudze-

nie, wymigać się od odpowiedzialności. Ale ile jest warte 
życie oparte tylko na kłamstwie? I gdzie takie życie ma 
kres? Czy nie zagraża mu unicestwienie w świecie pozo-
rów i złudzeń? 

Dlatego Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, 
świadectwo o prawdziwym życiu: nie tylko o jego zasa-
dach, ale o tym, że ono w ogóle istnieje i że można je 
osiągnąć. Ale osiągnąć tylko w jeden sposób: przez 
przyjęcie zwierzchnictwa Króla Prawdy, Jezusa. Opowie-
dzenie się po Jego stronie daje nam natychmiast udział 
w Jego zwycięstwie i stawia nas po stronie prawdy. To, 
co dotąd wydawało się nam niemożliwe czy zbyt trudne, 
teraz okazuje się wykonalne. Słowa, które zakrawały na 
nierealny, nieziszczalny ideał, teraz okazują się jak naj-
bardziej możliwe. Przyjęcie Jezusa przez akt wiary 
i zaufania na swego Króla i Pana, zmienia całkowicie 
naszą sytuację. Kto chce się o tym przekonać, niech 
spróbuje. 

 

 

 

Ks. Mariusz Pohl 

grzechu i narażeniem się na wieczne potępienie. 
3. Postanowienie poprawy nie jest obietnicą, że już nigdy 
nie zgrzeszę. Natomiast bardzo ważne jest konkretne 
postanowienie, jak będę pracować nad danym grzechem 
w najbliższym czasie. Musimy jednak pamiętać, że sami 
z siebie jesteśmy za słabi, by poradzić sobie z naszymi 
grzechami. Postanowienie poprawy, jeśli ma być praw-
dziwe i skuteczne, musi opierać się o Bożą pomoc. Kon-

kretne postanowienie i Boża 
łaska to warunki konieczne, by 
wychodzić z ciągle powtarza-
nych na spowiedzi grzechów. 
4. Szczera spowiedź. W czasie 
spowiedzi wyznajemy grzechy 
popełnione świadomie, dobro-
wolnie i w ważnych sprawach. 
Grzech ciężki, nazywany rów-
nież śmiertelnym, jeśli nie zo-
stanie odpuszczony, pociąga 
za sobą karę wieczną. Grzech 
powszedni nie pozbawia nas 
łaski uświęcającej. Grzechy 
lekkie zasługują na zwykłą karę 
doczesną (to znaczy częściową 
i możliwą do odpokutowania na 

ziemi lub w czyśćcu. Trzeba nam pamiętać, że spowia-
damy się przed Bogiem, a kapłan jest tylko Jego narzę-
dziem. 
5. Zadośćuczynienie jest końcowym aktem, który wień-
czy sakrament pokuty. Żadna ludzka cena, żadne nasze 
działanie, nie może wyrównać tego, co otrzymaliśmy. 
Jest to moment, by nie tylko odprawić zadaną przez ka-
płana pokutę, zazwyczaj bardzo symboliczną i niewspół-
mierną do naszej winy. Ale bardzo ważne jest naprawie-

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI 
1. Rachunek sumienia. Sumienie jest najważniejszym 
ośrodkiem, sanktuarium człowieka, gdzie człowiek może 
przebywać sam na sam z Bogiem i wsłuchiwać się w 
Jego głos. W rachunku sumienia nie chodzi o przeczyta-
nie pytań, ale o to, by zajrzeć w głąb własnego serca, 
odkryć swoje najskrytsze pragnienia, prawdziwe moty-
wacje działania i powody wyrządzania zła. Rachunek 
sumienia polega na skonfronto-
waniu własnego życia z pra-
wem Bożym i osądzeniu, czy 
nie sprzeciwiłem się Ewangelii 
moją myślą, mową, uczynkiem 
lub zaniedbaniem. 
Do rozwoju wiary i skutecznej 
walki z grzechem konieczny jest 
regularny, codzienny rachunek 
sumienia. Zachęca się, by co-
dzienny rachunek sumienia za-
czynać od dziękczynienia Panu 
Bogu za otrzymane dary. W 
rachunku sumienia chodzi nie 
tylko o przypomnienie sobie 
grzechów popełnionych od 
ostatniej spowiedzi, powinien to 
być czas badania własnego sumienia i świadomości na-
szej wiary. 
2. Żal za grzech jest jasnym i zdecydowanym odrzuce-
niem popełnionego grzechu i postanowieniem niegrze-
szenia na przyszłość z miłości do Boga. Doskonały żal 
za grzechy ma miejsce wtedy, gdy z miłości do Jezusa 
żałujemy za krzywdy, które swoim grzechem wyrządzi-
łem Chrystusowi, przez co On cierpiał za mnie. Żal nie-
doskonały związany jest z lękiem przed konsekwencjami 
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nie zła, jakie wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi. 
Oprócz modlitwy, zadośćuczynienie powinno obejmować 
uczynki miłości, miłosierdzia i wynagrodzenia. 
  
KILKA WSKAZÓWEK: 
- Często w naszych kościołach mamy możliwość spowie-
dzi podczas Mszy świętej. Zaczyna się Ewangelia albo 
kazanie, więc "ustawiamy się w kolejce do konfesjonału". 
Jaka oszczędność czasu, dwa sakramenty w tym sa-
mym czasie. Jednakże nie jest dobrze, jeśli regularnie 
korzystamy ze spowiedzi z nastawieniem "dwa w jed-
nym". Warto zaplanować więcej czasu na spowiedź i 
przyjść do kościoła 20-30 minut przed Mszą, by wyspo-
wiadać się bez pośpiechu, w atmosferze ciszy i skupie-
nia lub w innym momencie kiedy jest spowiedź. 
- Miejmy w pamięci, że kapłan w konfesjonale, jak każdy 
człowiek, miewa lepsze i gorsze dni. Szczególnie w 
okresach przedświątecznych księża spędzają w konfe-
sjonale długie godziny, spowiadają jedną osobę po dru-
giej. Niech naszą spowiedź poprzedza modlitwa w inten-
cji księdza, który posługuje nam w tym sakramencie. 
Prośmy dla niego o światło Ducha Świętego, łaskę cier-
pliwości i mądrości. 
  
RACHUNEK SUMIENIA 
Moje odniesienie do Boga 
Czy Pan Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? 
Czy potrafię zrezygnować ze swoich planów i ambicji 
oraz tych znajomości, które odda-
lają mnie do Boga? 
Czy Boże prawo jest dla mnie po-
nad prawem ludzkim? 
Czy modlę się codziennie? Czy 
potrafię dziękować Panu Bogu w 
swojej modlitwie i uwielbiać Go (a 
może moja modlitwa to tylko proś-
by i błagania)? Czy czytam Pismo 
Święte, w którym Pan Bóg mówi 
do mnie osobiście? Czy nie wzywałem imienia Pana Bo-
ga bezmyślnie, bez szacunku, w żartach lub złości? Czy 
przyjmuję Komunię św. bez grzechu ciężkiego? Czy do-
trzymałem złożonej Bogu przysięgi, ślubu? 
Czy w każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczę we 
Mszy św.? Czy w niedziele wykonuję prace niekoniecz-
ne. Czy dbam o materialne potrzeby Kościoła? 
Na ile staram się pogłębiać swoją wiarę? Czy wystrze-
gam się przesądów, wróżb, horoskopów, amuletów? 
Czy spowiadałem się i w okresie wielkanocnym przystę-
powałem do Komunii świętej? 
Moje odniesienie do innych ludzi i samego siebie 
Czy w myślach, mowie i uczynkach odnoszę się z sza-
cunkiem do swoich rodziców oraz innych osób star-
szych? Czy potrafię przeprosić? doceniam pracę rodzi-
ców oraz dziękuję za ich poświęcenie? Jeśli są w pode-
szłym wieku albo chorują, czy otaczam ich opieką i 
wspieram materialnie? 
Jak wychowuję swoje dzieci? Czy jestem dla nich wzo-
rem do naśladowania? Czy jednoznacznie mówię i swo-
im przykładem pokazuję, co jest dobre a co złe? Jak rea-
guję na grzech swoich dzieci: gdy oszukują w szkole, 
żyją bez ślubu, zarabiają nieuczciwie pieniądze? Czy nie 
wtrącam się za bardzo w życie małżeńskie syna lub córki 
np. w sposób wychowywania dzieci? 
Czy nie zadawałem innym cierpienia fizycznego, psy-
chicznego? Czy nie wyśmiewałem innych? Czy potrafi-
łem wybaczyć tym osobom, które wyrządziły mi krzyw-
dę? Czy nie życzyłem komuś czegoś złego? Czy modlę 

się za osoby wrogo do mnie nastawione? 
Czy nie dokonałem/nie dokonałam aborcji? Czy nie uży-
wam metod lub środków antykoncepcyjnych? Czy nie 
stosowałam środków wczesnoporonnych? Czy nie przy-
czyniłem się wprost albo poprzez zachętę, radę, wypo-
wiadanie fałszywych opinii lub milczenie do śmierci nie-
narodzonego dziecka? Czy dokonywałem prób zapłod-
nienia metodą in vitro? 
Czy nie stwarzam niebezpieczeństwa na drodze poprzez 
nieostrożną jazdę, brawurę, zbytnią pewność siebie? 
Czy nie narażałem życia swojego i innych poprzez nie-
bezpieczne sporty, lekkomyślne zachowanie? Czy nie 
szkodzę swojemu zdrowiu poprzez picie alkoholu, pale-
nie papierosów, zażywanie narkotyków, środków odurza-
jących itp? 
Czy nie podejmowałem współżycia seksualnego przed 
ślubem? Czy nie mieszkałem/nie mieszkam z drugą oso-
bą w wolnym związku, konkubinacie? 
Czy modlę się za swojego małżonka? Czy dbam o 
wspólną modlitwę w rodzinie, Mszę i Komunię św.? Czy 
nie unikam szczerych lub trudnych rozmów ze współmał-
żonkiem? 
Czy szczerze kocham męża/żonę? Czy daję wyraz swo-
jej miłości wobec współmałżonka przez okazywanie czu-
łości, słowo, gesty, postawę służby wobec niego? Czy 
nie prowokuję kłótni, sprzeczek? 
Czy potrafię powstrzymać się od współżycia, gdy wyma-
ga tego sytuacja? Czy w trakcie współżycia nie narzu-

cam współmałżonkowi postaw, 
czynności i gestów, na które on 
nie wyraża zgody albo które nie 
są zgodne z nauczaniem Kościo-
ła? 
Czy nie rozbudzałem swoich fan-
tazji erotycznych? Czy nie stwa-
rzałem okazji do grzechu poprzez 
szukanie i oglądanie pornograficz-
nych filmów, zdjęć, czytanie tek-

stów, wykonywanie telefonów erotycznych , które mogły-
by mnie pobudzić seksualnie? Czy nie masturbowałem/
am się? Czy nie popełniłem grzechu przeciw VI przyka-
zaniu z osobą nieletnią bądź osobą tej samej płci? 
Czy nie ukradłem czegoś? Czy pensje należne swoim 
pracownikom wypłacałem w terminie i godziwej wysoko-
ści? Czy nie wykorzystywałem czasu, pieniędzy lub 
środków służbowych do prywatnych celów? 
Czy potrafiłem się dzielić moimi dobrami z innymi? Czy 
dawałem jałmużnę? Czy zachowuję nakazaną wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki 
całego roku oraz post w dni wyznaczone przez Kościół? 
Czy nie kłamałem? Czy zdarzyło mi się mówić niepraw-
dę o drugim człowieku? Czy nie rzucałem na inne osoby 
bezpodstawnych lub fałszywych podejrzeń, plotek, 
oszczerstw? 
Czy nie obrażałem kogoś przez Internet? Czy nie zanie-
dbuję swoich obowiązków, pracy, snu i odpoczynku po-
przez ciągłe spędzanie czasu przed Internetem, grami 
komputerowymi? Czy z lenistwa i wygody nie odkładam 
ważnych prac i decyzji? 
 



 

Ogłoszenia duszpasterskieOgłoszenia duszpasterskie  

1. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na fundusz ŚDM w Kra-
kowie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

2. Za  tydzień 29 XI odbędzie się w naszej parafii koncert. W 
czasie Mszy św. będzie kilka utworów i po Mszach Św. będzie 
koncert " Fletnia Pana"  z możliwością nabycia płyt.  

3. W nowym roku liturgicznym w diecezji sosnowieckiej roz-
pocznie się sztafeta modlitwy o powołania kapłańskie. Pomija-
jąc niedziele i święta, w każdy dzień tygodnia wybrana parafia 
będzie podejmowała modlitewne wyzwanie w intencji powołań 
z naszej diecezji.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
23.11.2015-29.11.2015 

23  listopad - Poniedziałek        
7.00 + Aleksander Wnuk - od  rodziny Biedak i Piotrowski  
7.00 + Janina Jagła - od rodziny Słaboń z Pilicy 
17.00 + Longina Peda - od Teresy Kuter i Jarosława 
 Wacowskiego z rodzinami   
 

24  listopad  - Wtorek  
Św. Andrzeja Dunk-Lanc, prezbitera i towarzyszy, męczen-

ników            
7.00 + Antoni Molenda 5 r. śm.   
7.00 + Janina Jagła – od Pasichów 
17.00 + Marek Góraś - od Małgorzaty Wolnickiej  
 

25  listopad  - Środa                
7.00 + Barbara i Stanisław Kaczmarczyk;  
 + Bronisława i Franciszek Wojciechowscy;  
 + Stanisława Cholewka - od Teresy Wojciechowskiej 
7.00 + Aleksander Wnuk  - od chrześnicy Jolanty  
 z  rodziną 
17.00   Msza św. ZBIOROWA z Nowenną do Matki Bożej 
 Nieustającej Pomocy 
 

26  listopad  -  Czwartek                   
7.00 + Jerzy Sewerzyński - od Wandy Motyl i Wiktorii 
 Markiewicz 
7.00 + Stanisława Janoska - od Marii i Włodzimierza 
 Chrząszcz 
17.00 + Marek Góraś - od Marty i Andrzeja Obrochtów   
 

27  listopad  -  Piątek                                      
7.00 + Janina Jagła - od Henryki i Stefana Pilarczyk 
7.00 + Feliks Grzanka - od żony 
17.00    Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
 

28  listopad  -  Sobota         
7.00 + Ireneusz Wnuk - od sąsiadów Figlów i Gębków  
7.00 + Janina Jagła  – od córki Barbary z rodziną  
17.00 + Kazimiera Szczygieł - od wnuka Piotra z rodzin 
 

29  listopad - NiedzielaI Niedziela Adwentu  
7.00 + Krystyna Janda - od rodziny Lipków      
9.00 + Władysława 25 r. śm.  i Józef Biedak      
10.30 + Irena  i Stefan Matysek; + Franciszka i Jan Kusior 
12.00 + Urszula Stanek - od rodziny Jagła i Gniadek  
17.00 + Józef Jasiński; + Maria, Jerzy i Paweł Kukuła    
 

Msze Święte w Parafii Msze Święte w Parafii   
Przemienienia Pańskiego Przemienienia Pańskiego   

w Ogrodzieńcuw Ogrodzieńcu  
 
 

Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;  

Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;  

w tygodniu: 7.00 i 18.00; zimą godz. 17.00 

 
Godziny urzędowania Kancelarii Godziny urzędowania Kancelarii   

Parafialnej:Parafialnej:  
  
 

ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45
(czas letni) 

od godz. 16.00 - 16.45(czas zimowy) 

 tel. dyżurny: 699 189 130 

W minionym tygodniuW minionym tygodniu  
 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

 

Śp. Anna Pietras 

Śp. Jerzy Marczyk 

Śp. Stanisław Sadowski 
 

*** 

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista  niechaj im świeci, na wie-
ki wieków. Amen. Niech odpoczywają w poko-

ju wiecznym. Amen." 

Zapowiedzi PrzedślubneZapowiedzi Przedślubne  
 

Kamil Kowalski, kawaler lat 30 zam. Ogro-
dzieniec,  

Monika Saczyńska, panna lat 22 zam. 
Ogrodzieniec,   

 

 

4. 28.11.2015, podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 w Bazyli-
ce katedralnej w Sosnowcu, nastąpi uroczyste rozpoczęcie 
roku jubileuszowego Chrztu Polski. JE Ks. Bp Grzegorz Ka-
szak uroczyście wręczy rodzinom świece – symbol Nowego 
Życia w Chrystusie. Świece zostaną uroczyście przekazane 
29.11.2015 przez rodziny księżom Proboszczom w swoich 
parafiach.  


