
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów:         
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku mo-
rza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Al-
bowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku 
z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie.                  
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-
snych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi.                     
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym». Łk 21, 25-28. 34-36  

znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je 
wszystkie: objawienie się Jego jako Pana chwały. 
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
na obłoku z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów 
Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale ufności. Aby 
przyjąć postawę ufności w dniu ostatecznym wy-
maga to przygotowania i przemiany naszego życia. 
Dlatego w Adwencie musimy wcielić w życie zale-
cenie samego Jezusa: „Uważajcie na siebie, aby 
wasze serca nie były ociężałe […] Czuwajcie więc 
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli unik-
nąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 
przed Synem Człowieczym”.   
 Przyjście Boga do nas jest wielkim wyda-
rzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na Pana zakła-
da naszą gotowość na spotkanie z Nim. Temu ma 

 Oczekiwanie na powtórne przyjście Pana      
W nasze ziemskie życie jest wpisane 
„oczekiwanie”. Ciągle na kogoś albo na coś cze-
kamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kon-
dycji duchowej. Jest to postawa wyjątkowo aktu-
alna w Adwencie, który przygotowuje nas na 
przyjście Pana w łaskach Świąt Jego Narodzenia 
oraz na Jego powtórne przyjście przy końcu cza-
sów. Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, 
„powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i 
umarłych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy 
„triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Są-
du Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicz-
nym tego świata, który przemija” (KKK 677).
 Ewangelista Łukasz przywołuje zapo-
wiedź Jezusa, że pośród wielu przerażających 
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służyć nasza czujność i prośba słowami Psalmisty: 
„Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, naucz mnie 
chodzić Twoimi ścieżkami”. Wszystko po to, żeby-
śmy stawali się „coraz doskonalszymi” na przyjście 
Pana, odnieśli zwycięstwo nad sobą oraz uporząd-
kowali swoje życie. Na co według wskazówek Jezu-
sa musimy zwrócić uwagę? Chodzi o czujność i 
rozwój modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowa-
nia nie ulegli ociężałości serca, swoistej znieczulicy 
na sprawy Boże, a zatrzymali się jedynie na tro-
skach doczesnych.    
 Patrzymy każdego dnia na niepewne ludzkie 
oczekiwania: żeby przedłużyć umowę o pracę, spo-
tkać się z najbliższymi, doświadczyć zrozumienia 
czy otrzymać godziwą zapłatę za swój wysiłek. 
Uświadamiamy sobie również, że jako chrześcijanie 
przesuwamy się w kolejce do spotkania z zapowia-

danym przez proroków Oblubieńcem. I niecierpliwie 
oczekujemy, mając świadomość, że Jezus chce się z 
nami spotkać, a dla każdego z nas ma dobrą wiado-
mość. Potrzeba nam więc autentyczności i głębi w 
tym spotkaniu, a nie drogi na skróty. Rozpoczynając 
nowy rok kościelny i liturgiczny, bądźmy w szcze-
gólny sposób świadkami konkretnych gestów miło-
sierdzia wobec bliźnich. Podejmijmy pracę nad bu-
dzeniem czujności serca, porządkowaniem swoich 
pragnień, złych przyzwyczajeń czy przewrotnych 
myśli, nad eliminowaniem zaniedbań. Niech pomocą 
w otwarciu na kolejne łaski, jakie Bóg przygotował 
dla nas, staną się: medytacja tekstów biblijnych, ro-
raty, adwentowe ćwiczenia duchowe i dobrze przy-
gotowana spowiedź.      
       
   Ks. Leszek Smoliński  

        PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ 

 
71. Jeżeli Jezus ma teraz taką moc,  

dlaczego po prostu nie został na ziemi,  
żeby nadal nam pomagać? 

  
Początek Dziejów Apostolskich stawia po-
dobną kwestię, kiedy apostołowie pytają: 
„Panie, czy w tym czasie przywrócisz króle-
stwo Izraela?” (Dz 1, 6). Łukaszowe Dzieje 
są źródłem naszej praktyki liturgicznej, która 
wyraźnie rozróżnia krzyż, zmartwychwsta-
nie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha. Jan, 
na zasadzie przeciwieństwa, postrzega, że 
wszystko dzieje się na krzyżu. Ukrzyżowa-
nie Jezusa jest Jego wywyższeniem i chwilą, 
kiedy przekazuje Ducha. Kiedy Jezus poka-
zuje uczniom swoje ręce i bok w opowiada-
niu o zmartwychwstaniu (J 20, 19-23), wy-
raźnie nakierowuje ich na krzyż dla właści-
wego zrozumienia zarówno zmartwychwsta-
nia, jak i daru Ducha, jak już podkreślił 
świadek u stóp krzyża (J 19, 35). Chodzi o 
to, że z perspektywy teologicznej krzyż-
zmartwychwstanie-zesłanie Ducha tworzą 
jedno pojedyncze wydarzenie. To 
„wydarzenie” jest wydarzeniem apokalip-
tycznym. Jest to ostateczny i decydujący 
czyn Boga, który obejmuje i wypełnia całą 
historię ludzką. Jako taki, jest objawieniem 
końca historii. Chociaż historia jaką znamy  

 
 
trwała nadal aż do teraz, Bóg na zasadzie an-
tycypacji objawił w Chrystusie Boży zamiar 
dla całości.  
W pewnym sensie Bóg nie może powiedzieć 
nam nic więcej ponad to, że w chwili śmierci 
obejmie nas Boża miłość. To przemieniające 
objęcie miłości dotyczy całego stworzenia. 
Jezus jest naprawdę „Pierwotnym wobec 
każdego stworzenia”. Moc, którą ma teraz 
Jezus to moc Jego Ducha. Stąd jedyna możli-
wa odpowiedź na pytanie uczniów brzmi: 
„ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadka-
mi w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii 
i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Zmartwych-
wstały Jezus żyje z Bogiem istnieniem prze-
kształconym i wywyższonym. Jako taki nie 
może powrócić do tego życia, jakie znamy. 
Jest jednak nadal obecny w mocy swego Du-
cha. To, że tak jest, dobrze pasuje do obrazu 
Boga jako tego, który prowadzi dialog (zob. 
pytanie 59). Poprzez tajemnice paschalne Je-
zus umożliwił nam odpowiedzenie i wzięcie 
odpowiedzialności, dopóki znowu nie przyj-
dzie. Jesteśmy powołani do tworzenia z Nim 
pełnego i ostatecznego urzeczywistnienia 
królestwa Bożego. 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  5 0  

     Akcja na młodych  
     Od dorosłych zależy, czy „młodzieży chowanie” nie będzie oznaczało jej duchowego pogrzebu. 

Przed rokiem w jednej ze szkół średnich w moim 
mieście była afera z chłopakiem, który został usu-
nięty z placówki, bo nie 
chodził na zajęcia. Szkoła 
musiała mu więc podzię-
kować, bo po prostu nie 
miała innego wyjścia. Na 
to tylko czekali homopro-
pagandziści, którzy zrobili 
z tego przypadku przykład 
polskiej nietolerancji, nie-
nawiści wynikającej ze 
stereotypów płciowych 
itede, itepe. 
„Przestałam chodzić na 
zajęcia, nie mogłam już 
znieść tych szykan” – żalił się potem usunięty chło-
pak jednemu z lewicowych portali. Szykany polega-
ły na tym, że uczniowie i nauczyciele go 
„ośmieszali”, zwracając się do niego w rodzaju mę-
skim, a on chciał, żeby go nazywać Magda. Co tam, 
że chłopak po prostu był facetem i tak też miał w 
dokumentach. Ale w swoich roszczeniach poszedł 
dalej – zażądał możliwości korzystania z toalety 
dziewczyn. Dyrekcja nie mogła się na to zgodzić, 
ale udostępniła mu klucz do WC dla nauczycieli. Jak 
widać, nauczyciele wykazali się anielską cierpliwo-
ścią, a koledzy też, bo „Magda” jakoś nie znalazł 
żadnych prawdziwych dyskryminacyjnych konkre-
tów, o które mógłby kogokolwiek oskarżyć. To jed-
nak nie wystarczyło, bo uczeń ciągle był 
„szykanowany” swoim prawdziwym imieniem. 
Na zdrowy rozum chłopak sam sobie zawinił. Ale o 
zdrowy rozum trudno, gdy do roboty biorą się lewi-
cowi inżynierowie społeczni. Ludzie mają w 
„osobach LGBTQI” widzieć wyłącznie ofiary i w 
związku z tym brać je wyłącznie w obronę. Najważ-
niejsze jest w tej strategii, nie bez racji, „młodzieży 
chowanie”. Wiadomo, że gdy się małolatom ustawi 
myślenie, to prawdopodobnie będą nim „trącić” aż 
do grobowej deski. Stąd wszelkie najazdy na szkoły 
z namolną, deprawującą indoktrynacją. To na tej fali 
w ostatni piątek października rozległo się wielkie 

halo wokół akcji „tęczowy piątek”. Mówiono, że 
włączyło się w nią 211 szkół. Wydarzenie zorgani-

zowała Kampania Przeciw 
Homofobii, która wyjaśniła 
TVP Info, że chce w ten 
sposób sprawić, aby „młode 
lesbijki, geje, osoby bisek-
sualne, transpłciowe, queer 
i interpłciowe poczuły, że w 
szkole jest miejsce też dla 
nich”. 
A co, w szkole nie ma miej-
sca dla jakiegoś dziecka? 
Jest dla wszystkich, dla każ-
dej dziewczynki i każdego 
chłopca. A jeśli ktoś się w 

tym nie mieści, to może problem jest w nim? Tyle 
że coraz trudniej takim osobom pomóc, bo homo-
ideolodzy zrobili z zaburzeń najwyższy objaw zdro-
wia i zakazują nawet to kwestionować, a co dopiero 
leczyć. 
W Polsce jednak nie musimy się z tym zgadzać. 
Zwłaszcza rodzice, którzy mają prawo do wychowa-
nia dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Aby je 
zabezpieczyć, dobrze będzie złożyć na ręce dyrekcji 
rodzicielskie oświadczenie (na przykład ze strony 
Ordo Iuris), wykluczające udział naszych dzieci w 
rozmaitych tęczowych, czarnych czy innych indok-
trynacjach. 
                                 Franciszek Kucharczak 

  

O DO DUCHUUCHU  ŚŚWIĘTYMWIĘTYM  

 

Kim jest Duch Święty?       
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, 
która pochodzi od Ojca i Syna, jest Im rów-
ny.                         
 

Kiedy ukazał się Duch Święty?            
Duch Święty ukazał się po raz pierwszy w 
czasie chrztu Jezusa nad rzeką Jordan. 
 

Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?  
Duch Święty zstąpił na Apostołów          
pięćdziesiątego dnia po      
Zmartwychwstaniu Chrystusa.   
 

Do wspólnoty Kościoła została 
włączona:  

 

Oliwia Grzesiak 
 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich  w swojej opiece. 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.12.2018-09.12.2018r 
         
        02  grudzień -  Niedziela  I Niedziela Adwentu 
7.00+ Irena Karcz - od OSP Ogrodzieniec    
9.00+ Jan Wójcik - od żony Anny z rodziną                                           
10.30+ Genowefa Michalik w 30 r. śm.;  
         + Anna Jurewicz w 1 r.  śm. - od rodziny 
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
           wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla                
           Karola Szoty w 18 r. ur. 
17.00+ Karol Skuza w 4 r. śm.  
                     03  grudzień  -  poniedziałek 
7.00 + Krystyna Łasicka  
              - od sąsiadów Ewy i Tadeusza Wałek 
7.00  + Paweł Golba  
              - od Mariana Kuchty z żoną i dziećmi  
17.00+ Alfred Uliniarz  
              - od bratanicy Elżbiety Skwarek z rodziną 
                         04  grudzień  -  wtorek  
7.00+ Anna Janus - od Henryki Kowalskiej z rodziną 
7.00+ Genowefa Pandel - od syna Jerzego z żoną  
17.00+ Anna Janus - od Zespołu Szkolno-  
                            Przedszkolnego w Ogrodzieńcu 
                         05  grudzień  -  Środa 
7.00+ Alfred Uliniarz - od Haliny Podsiadło i Marka i   
                                       Kazimierza Uliniarz z rodziną 
 

 

7.00+ Anna Janus - od pracowników Urzędu Miejskie-   
         go i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
           06  grudzień -  I Czwartek     Św. Mikołaja 
7.00+ Antonina i Konstanty Ćmak  
15.00* Cementownia                                           
17.00+ Władysław i Marianna Kopyciak;  
         + Genowefa i Witold Podsiadło    
                        07  grudzień  -  I Piątek 
7.00+ Anna Janus - od pracowników Zakładu  
                Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu  
7.00  + Michalina Stefańska  
                - od Krystyny Jaros i Ks. Dariusza  
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
                        08  grudzień  -  Sobota 
7.00+ Anna Janus  - od Anny i Grzegorza Wałek 
7.00+ Marianna i Mieczysław Szczodry 
17.00+ Michalina Stefańska  
              - od córki Marzeny, zięcia i wnuków    
      09  grudzień -  Niedziela  II  Niedziela Adwentu 
7.00+ Lucjan Piątek - od Foltańskich i Kowalskich    
9.00+ Leon Podsiadło w 13 r. śm. 
10.30+ Tomasz Pilarski w 3 r. śm.  
12.00* Sakr. Chrztu Św. 
17.00+ Stanisława Miśkiewicz - od rodziny Ziaja i Jaros  
 

 

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 17.00;  
 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45  

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Dzieci zapraszamy z lampionami. 
Przed Mszą świętą dzieci i młodzież składają przed ołtarzem do koszyka, wycięte w domu i podpisane serduszka ( Imię i Nazwi-
sko, klasa ) Przed błogosławieństwem będzie losowanie dziecka, które zabierze  dzieciątko Jezus i pamiętnik do wpisu, znajdują-
ce się na ołtarzu, do swojego domu, aby tam pomodlić się z całą rodziną. Na drugi dzień dziecko przynosi  dzieciątko Jezus z 
pamiętnikiem  do kościoła na roraty na godz. 17:00, gdzie będzie kolejne losowanie dziecka, które zabierze  dzieciątko do swoje-
go domu. Dla dzieci i nie tylko, będzie to piękny sposób przeżycia Adwentu i przygotowania na Święta Bożego Narodzenia.        
2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00 i I piątek miesiąca. Spowiedź w 
Kościele od godz. 16.30                              
3. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w piątki w Mszy św. zbiorowej 
o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.               
4. W środę również 05.12.2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do 
salki Jana Pawła II.                 
5. W czwartek 06 XII  Św. Mikołaja, biskupa,  patrona dobroci. Wszystkie dzieci, które chcą się spotkać ze św. Mikołajem, za-
praszamy do Kościoła na Mszę św. wieczorną o godz. 17.00 na pewno Św. Mikołaj czymś dobrym obdaruje.  

6. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w  zakrystii. Ofiara którą złożymy za opłatki, przeznaczona będzie na po-
trzeby parafii.  Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego dzielenia się poświęconym opłatkiem i składa-
nia sobie życzeń na Święta Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach,  Jezus 
Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Są również do nabycia Świece Caritas (duże 15zł i małe 6 zł)  Jak co roku jest to Wigilijne 
Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!  

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. 


