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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały
się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli
jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Mt 4 1—11

Bogu samemu będziesz
oddawał pokłon

Wielu ludzi z ogromnym zaangażowaniem,
można nawet powiedzieć - z pasją, oddaje się dziś
swojej pracy. Wielu odczuwa zadowolenie z tego, co
robi i nie przywiązuje wielkiej wagi do godzin spędzonych „po czasie". Mimo satysfakcji z pracy bardzo
często powtarzają jednak, że odczuwają jakiś niedosyt
- ten, który dotyczy spraw ducha.
Pośród wielu aspektów Wielkiego Postu, które zwykliśmy wymieniać jako najważniejsze, jest i ten
związany z wyciszeniem, zatrzymaniem, refleksją.
Niestety, w nawale codziennych zajęć, zwłaszcza wy-

dłużającego się lub nieregularnego czasu pracy, wielu
ludziom z trudem udaje się włączyć w wielkopostne
praktyki religijne. Rekolekcje, Droga Krzyżowa czy
Gorzkie żale niejednemu wydają się czymś wręcz niemożliwym do przeżycia. Czy jest możliwe, żeby świat
aż tak bardzo zagarnął nasze życie, iż nie możemy nic
zrobić, by znaleźć czas dla Boga, a tym samym również
dla siebie? Ewangelia opowiadająca o kuszeniu Jezusa
na pustyni, którą czytamy każdego roku w pierwszą
Niedzielę Wielkiego Postu, przypomina nam przede
wszystkim o tym, jak wiele zależy od samego człowieka. Zwłaszcza ostatnia odpowiedź Chrystusa, „Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz", wskazuje, gdzie znajduje się punkt
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odniesienia dla całego naszego życia. Jeśli pośród bardzo
wielu ważnych i absorbujących zajęć potrafimy przypominać sobie Komu mamy oddawać pokłon i Komu służyć, z pewnością na wszystko znajdzie się czas.
Potrzeba jednak tej postawy, którą ukazuje nam
Chrystus w Ewangelii. Na wszelkie podszepty Złego
trzeba odpowiadać słowem, które kieruje myśli i serce
ku Bogu. Na mniejsze i większe egoizmy, chęć posiadania, pokusę władzy, odpowiedzią niech będzie wiara, że
sam Bóg da nam wszystko, co niezbędne.

NOCNA DROGA KRZYŻOWA

Nocna Droga Krzyżowa
„TY TYLKO MNIE POPROWADŹ PANIE MÓJ ”

Tabor

Warto wczytać się w tekst dzisiejszej Ewangelii,
szukając w nim tego, co pomaga budować właściwą hierarchię wartości. Każda odpowiedź, która wychodzi z ust
Chrystusa, wskazuje w czytanym fragmencie na Boga.
On jest pierwszy. I On jest odpowiedzią na wszystkie
pytania. Kto kieruje ku Niemu swe serce, przezwycięży
wszelkie pokusy i nada właściwy porządek swojemu
życiu.

Ks. Dariusz Madejczyk

Sławków KILKA INFORMACJI:

Trasa prowadzi w połowie drogami leśnymi, a druga połowa to drogi asfaltowe. Idziemy grupą zorganizowaną więc
obowiązują nas przepisy ruchu drogowego.

Ze względów bezpieczeństwa każdy!!!
uczestnik ubrany jest w odblaskową kamizelkę. W czasie przemarszu obowiązuje nas
reguła milczenia, wyjątkiem są rozważania
stacji drogi krzyżowej i modlitwa przy tych
stacjach oraz krótkie postoje tzw. techniczne.
Przy przejściach przez odcinki leśne możemy spotkać dziką zwierzynę leśną, błotniste
drogi oraz zwisające gałęzie. Koniecznie naI Sławkowska Nocna
leży założyć wygodne buty, zabrać latarkę
Droga Krzyżowa
najlepiej czołową oraz baterie na wymianę.
Zaopatrzyć się w termos z gorącym napojem
oraz żywność wysokoenergetyczną, można
Wyruszamy 7 kwietnia po wieczor- zabrać kijki do trekingu lub nordic walking.
nej Mszy Św. ok. godz.18.30 z ko- Należy pamiętać, że trasa pokonywana nocą
bardziej męcząca niż w dzień i należy się
ścioła PW. Podwyższenia Krzyża jest
do niej wcześniej przygotować fizycznie i
Świętego w Sławkowie. Koniec psychicznie. SNDK przeznaczona jest dla
Drogi Krzyżowej Przewidziany osób pełnoletnich, natomiast nieletni mogą
udział w SNDK tylko i wyłącznie pojest w Sanktuarium Matki Bożej wziąć
zostając pod opieką rodzica/opiekuna prawPatronki Rodzin Robotniczych w nego lub innej osoby pełnoletniej, wyznaczoprzez rodziców i za ich zgodą. Każdy
Płokach Mszą Św. ok. godz. 24.00. nej
uczestnik SNDK będzie ubezpieczony oraz
Po mszy świętej powrót do Sławko- będzie miał zapewniony powrót autokarem
do Sławkowa. Niestety wiąże się to z niewa.
wielkimi kosztami ponoszącymi przez
Trasa Sławkowskiej Nocnej Drogi uczestników SNDK.
Krzyżowej: Sławków – Bukowno- Zapisy w kancelarii i zakrystii
Kościoła Parafialnego w Sławkowie.

Podlesie - Płoki. Odległość ok. 20 km.
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Przyczyną bluźnierstw nie są bluźniercy – to tylko podwykonawcy.
Ech, ten ciągły dylemat, czy – lub jak – reagować na
bluźniercze spektakle, publikacje, akcje i inne prowokacje. Kiedyś wydzwaniał mi do
redakcji pewien pan z usilną prośbą,
żebym koniecznie napisał o jakiejś niemoralnej książce dla małolatów, która
podobno akurat się ukazała. Nie słyszałem o tej pozycji, więc wyjaśniłem panu, że lepiej jeśli inni też nie usłyszą.
Potem ten pan dzwonił jeszcze kilka
razy, powtarzając namolnie swoje argumenty, aż nabrałem pewności, że ten
człowiek reprezentuje interesy wydawcy.
Kiedy indziej ktoś „bardzo zgorszony”
przysłał do redakcji nawet wersję elektroniczną skandalizującej książki, która
dopiero miała wyjść drukiem (jakoś nie
wyjaśnił, skąd to ma). – Koniecznie trzeba przed
tym ostrzec – domagał się. Nie doczekał się. A ja
nigdy więcej ani o pierwszej, ani o drugiej książce
nie słyszałem. Pewnie poleżały gdzieś na półkach,
zakurzyły się i poszły na zasłużony przemiał.
Lepiej nie reagować tak, jak zaplanował prowokator. Jeśli więc on chce, żebym krzyczał, ja będę milczał. Niestety, ta strategia nie zawsze jest możliwa.
W przypadku spektaklu „Klątwa” tak się nie dało.
Teatr Powszechny w Warszawie to nie podrzędny
teatrzyk, więc wystawionego w nim bluźnierczego
przedstawienia nie dało się zmilczeć. Zresztą ta
„sztuka” od początku miała swoich możnych przyjaciół i patronów w mediach, którzy tylko czekali, żeby stanąć w obronie „wolności artystycznej”. Dla
nich społeczny gniew jest jak wiatr w żagle, oni się
tym napędzają. Bez oburzonych tłumów ci ludzie,
jako twórcy i wydawcy, a także jako „autorytety”
straciliby rację bytu. Sflaczeliby natychmiast, bo oni
nie tworzą niczego wartościowego. Gdy się nie ma
nic do powiedzenia, ale próbuje się to pokazać, pustki i tak nie da się ukryć. I co z tego, że to głośna

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Paweł Paciej, kawaler lat 29
zam. Ogrodzieniec
i
Barbara Szarek, panna lat 30
zam. Ogrodzieniec

pustka? W normalnych warunkach nawet pies nie
zechciałby takich produkcji obsikać.
Co więc zrobić w takim wypadku?
Wiceminister kultury Jarosław Sellin zasugerował, żeby przeciw
„Klątwie” protestować pod ratuszem, a nie pod teatrem. Bo to miasto dało pieniądze na ten koszmar
sceniczny. Z pewnością to dobry
kierunek, bo bluźnierstwu sprzeciwiać się należy, sięgając jak najgłębiej do przyczyny. Sami skandaliści
są na końcu łańcucha sprawców. To
już tylko drobni podwykonawcy,
marionetki, ludzie nieświadomi tego, co robią. Dlatego należy ich
pociągnąć do odpowiedzialności,
ale nie powinno się im wygrażać.
Oni potrzebują modlitwy i – żeby nie było pustosłowia – ja taką deklaruję. Bo najgłębszą przyczyną
„Klątwy” i klątwy jest sam diabeł, a ci ludzie są jego ofiarami. Nie ma powodu, żeby na nich pomstować. Jest powód, żeby ich wyciągnąć z bagna, w
którym się znaleźli.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII

Jeżeli we wszystkich
sakramentach Jezus, Boski lekarz,
leczy nasze duchowe słabości,
tym bardziej leczy je w
sakramencie Eucharystii, który
zawiera Jego boskość i
człowieczeństwo, źródło
wszelkiej łaski”
(św. Albert Wielki).

„Wszyscy potrzebują Komunii św.
Dobrzy, aby pozostać dobrymi i
źli, aby stać się dobrymi”
(św. Jan Bosko).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, będziemy przeżywać nabożeństwo
Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00 dla młodzieży i pracujących.
A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 16.15 nabożeństwo Gorzkich żali.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach,
szczególnie młodzież i dzieci.
2. Jak to ogłosiliśmy w zeszłą niedzielę. Po raz kolejny rusza akcja skarbonki
Jałmużny Wielkopostnej. Tradycyjnie pod hasłem "Skarbonka Miłosierdzia".
Wychodząc ze świątyni możemy nabywać skarbonkę składając symboliczną ofiarę 2,5 zł,
która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej związane z leczeniem
dzieci i osób starszych. Jałmużnę złożoną w skarbonce w czasie Wielkiego Postu, przyniesiemy do
kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 05.03.2017-12.03.2017
05 marzec - Niedziela
7.00+ Kazimierz Gemza
9.00+ Stanisław w 3 r śm., Helena i
Władysław Ćmak
10.30 + Alfreda w 22 r. śm. i Edward Matysek;
+ Bronisława i Władysław Lipka
12.00+ Anna w 1 r. śm. i Henryk 11 r. śm.
Plutka
16. 15* Gorzkie Żale
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Kamila Prasaka w 18 r. ur.
06 marzec - Poniedziałek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 1
7.00+ Henryk Lubach
- od rodziny Zagałów i Bogdanów
17.00+ Helena Braś - od Urszuli i Jerzego Biedak
07 marzec - Wtorek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 2
7.00+ Henryk Lubach - od rodziny Rokita
17.00+ Zbigniew Barczyk
- od Alicji i Ryszarda Kudela
08 marzec - Środa Dzień Kobiet
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 3
7.00+ Henryk Lubach - od rodziny Franczyków;
Wałków i Rybińskich
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
09 marzec - Czwartek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 4
7.00+ Jan Świacki
- od sąsiadów Henryki i Andrzeja Wieczorek

17.00+ Henryk Lubach - od córki Beaty z mężem
10 marzec - Piątek
7.00+ Henryk Lubach
od Sławomira Janiczka z rodziną
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 5
16.00* Droga Krzyżowa
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży
11 marzec - Sobota
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 6
7.00+ Jan Świacki - od sąsiadów Latacz i Gocyła
17.00+ Henryk Lubach - od żony Janiny
12 marzec - Niedziela
II Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Daniela i Czesław Trawińscy;
+ Stefania i Franciszek Kuśmierscy
9.00+ Bronisława Stanek
10.30+ Zenon, Wiktoria i Andrzej Mieszczanek;
+ Mieczysław i Stanisława Firek
12.00* Sakr. Chrztu św.
16. 15* Gorzkie Żale
17.00+ Dorota Stępień - gregorianka 7
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:

Śp. Annę Marczyk 87 lat

"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

