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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie,
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i
rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Mt 17,1–9
Trud zdobywania wiary
Jeden jedyny raz Jezus ukazał się ludziom w
całej pełni swej boskiej chwały. Była to jednak
sytuacja wyjątkowa
Do odkrycia i uznania boskości Jezusa
miała bowiem prowadzić wiara, a nie naoczne
dowody. Dlatego nawet gdy Jezus objawił swe
bóstwo, to uczynił to na osobności i jedynie w
obecności trzech wybranych świadków. Ta wiedza, to wspomnienie, miało być im później potrzebne do dawania świadectwa, ale trzeba przyznać, że do czasu i tak na niewiele się to zdało.
Same bowiem dowody i wiedza o boskości Jezu-

sa nie wystarczą. Dopiero wiara przyjęta od Ducha
Świętego czyni człowieka mocnym, wytrwałym i
odważnym.
Scena Przemienienia na górze Tabor jest
jakby modelem i symbolicznym obrazem ukazującym strukturę aktu wiary. Początek i inicjatywa
wiary należy zawsze do Boga. To Jezus zabiera
uczniów na wyprawę w góry. To On zna cel i bezpieczną drogę do celu. Ale to uczniowie muszą
przebyć tę drogę na własnych nogach. W skwarze
pogodnego dnia wielokilometrowa wspinaczka na
wysoki szczyt musiała kosztować sporo wysiłku.
Człowiek musi być gotów ten wysiłek w drodze do
wiary podjąć. Wiąże się z tym także pewne od-
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osobnienie, usunięcie się na bok, oddalenie od życia. Wiara dojrzewa w samotności i wyciszeniu,
oderwaniu od codzienności.
Kiedy człowiek wykona cały trud, niezbędny do aktu wiary, musi dalej czekać, aż Bóg ponownie udzieli łaski i ukaże to, w co mamy uwierzyć.
Wiara w swej istocie polega bowiem na widzeniu
tego, czego normalnie nie widać. Wiara jest jakimś
olśnieniem, wizją, nagłym odkryciem, zachwytem
tym, co dane nam było w mgnieniu oka zobaczyć i
zrozumieć. Nie oczekujmy, że to widzenie będzie
miało jakiś naturalny kształt, że da się je utrwalić na
fotografii czy określić formę i wymiary zjawiska.
Wiara nie jest fizyczną naocznością, dostępną dla
przyrządów optycznych, lecz wizją wewnętrzną,
światłem i kształtem duchowym, widocznym jedynie dla duszy.

Wiedza Biblijna

Tabor

Gdy próbujemy ten duchowy kształt pochwycić i wpisać jakoś w wymiary fizycznego
świata, w obręb swojej logiki i rozumienia, napotkamy na przeszkody. Pojawi się jakby mgła, która
przesłoni nam oczywistość tego, co jeszcze przed
chwilą tak jasno widzieliśmy. Ostatecznie trzeba
będzie znów wrócić do życia, prawie że z pustymi
rękami i mglistymi wspomnieniami. Jedyne, co nam
pozostanie, to gotowość posłuszeństwa i wypełnienia tego, co mówi Jezus, oraz odwaga i wola dawania świadectwa o tym, co dane nam było przeżyć.
To będzie znak, że nasza wiara nie jest tylko złudzeniem. Wiarę bowiem poznaje się po owocach,
podobnie jak w fizyce, siłę poznaje się po skutkach.
Ks. Mariusz Pohl

Pielgrzymka do Fatimy

XXII i XVI
Konkurs Wiedzy Biblijnej
Organizowana jest
Dnia 23 lutego 2017r w Wydziale KatecheDiecezjalna Pielgrzymka do Fatimy
tycznym, odbył się finał XXII Konkursu
w 100 lecie objawień i
Wiedzy Biblijnej. Nasz Dekanat reprezentodo Santiago de Compostela
wała Amelka Dziadek, uczennica kl. V
w terminie 20—27. 09. 2017r
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, która
Osoby chętne wziąć udział,
zajęła I miejsce na wcześniejszym etapie
prosimy, aby zgłosiły się
zmagań. Była jedyna z 68 uczestników odlub potwierdziły wyjazd
powiadających na szczegółowe pytania z
u Ks. Pawła.
Ew. wg św. Mateusza. Uczennica wykazała
Program jest umieszczony w
się ogromną wiedzą, a największą wartością gablocie parafialnej i dostępny u Ks. Pawła.
jest to, ż Słowo Boże, nad którym się pochyNa trasie zwiedzania:
liła, pozostawiło w niej najcenniejsze owoce
JIZBONA - FATIMA - BATALHA – dobro. Gratulujemy Amelce i życzymy po- ALCOBACA - NAZARE - SANTIAGO DE
wodzenia w kolejnych konkursach.
COMPOSTELA - OBIDOS Natomiast w minionym tygodniu 9 marca
WYPOCZYNEK NAD OCEANEM 2017r w Zespole Szkół w Pilicy odbył się
LIZBONA
XVI Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej z
Listów św. Pawła do Koryntian. Nasze Gimnazjum w Ogrodzieńcu reprezentowali
uczniowie: Kosiński Bartosz, Żak Bartosz,
Milewski Karol i Stępień Kamil. Pomimo
że nie zajęli zaszczytnych miejsc, to z pewnością zdobyli bogate doświadczenie i
uświadomili sobie jak wielkie bogactwo życia kryje Pismo Święte. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i przypominamy słowa
św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego, jest nie znajomością Chrystusa”
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Poganin z radością przyjmuje Jezusa, gdy Go pozna. Letni katolik nie wie, że Go nie zna.
Dwunastu księży spowiadało do upadłego, ostatni
penitenci wyznawali swoje grzechy przed drugą w
nocy. „Zrzuciłem cały ten mój syf” – mówił potem
wzruszony mężczyzna do tłumu równie wzruszonych słuchaczy. Nie on
jeden doświadczył uwolnienia, jakiego świat dać nie może. – Było wiele
spowiedzi z całego życia, czasem ludzie wyznawali grzechy po raz pierwszy od wielu lat – zaświadczył jeden
ze spowiedników.
To już standard. Widzę to za każdym
razem na weekendach Alpha. Właśnie
wróciłem z kolejnego. W domu pielgrzyma na Górze św. Anny upchnęło
się ponad 780 uczestników kursu Alpha, który właśnie organizuje moja
Wspólnota Jezusa Miłosiernego z
Rybnika. A tydzień wcześniej było tam prawie 600
osób z Alphy organizowanej przez wspólnotę Kahal
z sąsiedniego Wodzisławia. Tam też były podobne
obrazki. A to zaledwie część tego, co dzieje się w
wielu miejscach Polski – nie mówiąc już o całym
świecie.
Jeszcze sześć lat temu nie sądziłem, że coś takiego
w ogóle jest możliwe. Byłem przyzwyczajony do
ewangelizacji, rzekłbym, pantoflowej – jeden przekazuje drugiemu swoje chrześcijańskie doświadczenie, coś powie, może zaprosi kogoś na jakieś nabożeństwo. I to działało, ale gdy jeden się nawrócił, to,
mam wrażenie, pięciu w tym czasie zdążyło pożegnać się z Kościołem. A tu nagle dzieje się coś odwrotnego. Gdy patrzyłem na setki odnowionych duchowo ludzi, na ich rozjarzone oczy i uśmiechy znamionujące prawdziwą radość, myślałem sobie: patrz,
chłopie, Dzieje Apostolskie! Znów dzieje się to, co
wtedy – ludzie hurtowo się nawracają. Nauka pełna
mocy jest potwierdzana znakami. Uzdrowienia duchowe i fizyczne, uratowane małżeństwa, naprawa
relacji w rodzinach, uwolnienia z nałogów. Czy
można to nazwać złym owocem? Można, tak to robili ci, którzy zarzucali Jezusowi, że przez BelzebuDo wspólnoty Kościoła został
włączony:
Franciszek Piwowarczyk
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym
i miej ich w swojej opiece.

ba wyrzuca złe duchy – ale po co?
Dziś mamy wielu takich, którzy wiedzą, jak w Kościele powinno być, ale nie wiedzą, dlaczego tak nie
jest. Myślą sobie: przez tyle wieków
było w miarę spokojnie, a Kościół jakoś się rozwijał. No dobrze, ale teraz
ten „spokojny Kościół” się zwija! Dziś
nie można być już chrześcijaninem na
pół gwizdka. Albo się nawracasz, albo
się wywracasz. Albo wchodzisz do kościoła, albo w ogóle nie wychodzisz z
domu. Czas stojących w przedsionku
już mija. Ludzie wreszcie się określają.
I to dobrze, bo kto pozna Jezusa, ten
Go z radością przyjmie. A letni katolik
nawet nie wie, że Go nie zna.
Godzina świadectw na Alphie trwała
rzeczywiście godzinę. Ludzie szli ciurkiem i mówili, nieraz płacząc. I trzeba było przerwać, bo brakło czasu.
„Ja takiego Kościoła nie znałem” – powiedział ktoś
zdumiony. Ha – a czy ty w ogóle znałeś Kościół?
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Szczęśliwe dusze czyste,
które miały to szczęście
zjednoczenia się z naszym
Panem w Komunii św.
Będą one jaśnieć w niebie
jak piękne diamenty,
ponieważ Bóg zobaczy w nich
siebie samego”
(św. Jan Maria Vianney).

„To Komunia św. wlewa w nas
rezolutność i odwagę, czego nie
może od nas uzyskać żadna
interwencja ani nauka ludzka”
(bł. Jan XXIII).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. A dzisiaj przy wyjściu z Kościoła możemy złożyć ofiarę do puszki na misje. Serdecznie Bóg zapłać!
2. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00
dla młodzieży. 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.
3. Wychodząc z Kościoła, można jeszcze nabyć "Skarbonkę Miłosierdzia", 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.
4. W czwartek 16 III 2017r po Mszy św. Wieczornej zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie
5. W zakrystii można się zapisać, na wyjazd do Katedry Sosnowieckiej, na obchody jubileuszu 25-lecia naszej Diecezji Sosnowieckiej, na 25 marca, (tj. sobota). Serdecznie zachęcamy.
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 12.03.2017-19.03.2017

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
13 marzec - Poniedziałek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 8
7.00+ Jan Świacki - od rodziny Czekała
17.00+ Henryk Lubach - od sąsiadów Zenobii i
Czesława Bednarz; Renaty Dusza;
Stanisława i Marzeny Jagła
14 marzec - Wtorek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 9
7.00+ Jan Świacki - od sąsiadów Solińskich,
Filasków i Mikodów
17.00+ Henryk Lubach - od Stanisława Uliniarza i
Elżbiety Skwarek z rodziną
15 marzec - Środa
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 10
7.00+ Henryk Lubach
- od sąsiadów Wnuków z rodziną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
16 marzec - Czwartek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 11
7.00+ Teresa Kosińska - od córki Renaty z mężem
17.00+ Anna Wójcik - od Małgorzaty Janoska z
rodziną i bratowej Barbary Nicia

17 marzec - Piątek
7.00+ Teresa Kosińska
- od wnuczki Anity i Joanny
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 12
16.00* Droga Krzyżowa
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży
18 marzec - Sobota
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 13
7.00+ Teresa Kosińska
- od syna Dariusza z rodziną
17.00+ Henryk Muszyński;
+ Irena, Józef i Włodzimierz Koćma
19 marzec - Niedziela
III Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Józefa, Bolesław, Czesława i Kazimierz
Molenda
9.00+ Janina 1r śm., i Fryderyk r. śm.,
Florentyna i Paweł Matysek
10.30+ Józef Piątek
12.00+ Dorota Stępień - gregorianka 14
16. 15* Gorzkie Żale
17.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Orman
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych

Śp. Anatol Sadowski 70 lat
Śp. Jerzy Wieczorek 62 lata

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

