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Zamyślenia nad
Słowem Bożym



Program adoracji i
Świętego Triduum...



Oferta nieziemska



O Świętym Józefie



Ogłoszenia

25 marzec 2018r

Wielki Tydzień
* 25 marzec Niedziela Palmowa
* 29 marzec Wielki Czwartek - Kapłaństwo i Eucharystia
* 30 marzec Wielki Piątek - Męka Pańska Adoracja Krzyża
* 31 marzec Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Marka
14, 1 – 15, 47
Flakonik, dzban, kielich
Życie jest jak naczynie – istotniejsza jest
jego zawartość od zewnętrznej formy. W opisie
męki Jezusa trzykrotnie pojawia się znak naczynia. Kobieta, w domu Szymona, przyniosła flakonik alabastrowy drogocennego kosmetyku i rozbiła go u stóp Jezusa; dwaj uczniowie zostali posłani przez Nauczyciela, aby odnaleźć człowieka
z dzbanem wody; wreszcie sam Jezus wziął kielich wina i zapewnił uczniów, że wewnątrz tego
pucharu jest Jego krew, Jego życie. Flakonik kosmetyku, dzban wody, kielich Krwi. Pomiędzy
tymi naczyniami zachodzi tajemniczy związek,
wyznaczający nam drogę rozpoczynającą się od
odnalezienia w sobie grzechu i rozbicia go u stóp
Pana, aż do odkrycia w Chrystusie winnego smaku miłości Boga.
Znak rozbitego alabastrowego naczynia
wzbudził w apostołach oburzenie spowodowane
zmarnowaniem olejku. To zmarnowanie, nazwane perditio, daje szerokie pole skojarzeń. Słowo
to ma również znaczenie: odpokutować, przegrać,
zniszczyć, i pojawia się, kiedy Jezus mówi o tym,
że kto zmarnuje swoje życie z Jego powodu i

Ewangelii, uzyska zbawienie (Mk 8,35). Stłuczony
flakonik nabiera więc znaczenia symbolicznego.
Ilustruje zniszczenie tego, co w nas grzeszne, światowe i próżne, jak również dokonanie pokuty za
nasze winy! Życie w grzechu, życie korzystające z
uciech ciała, życie w chciwości, w próżności i satysfakcji, to właśnie ów flakonik, który u stóp Jezusa został roztrzaskany. Odrzucenie kuszenia to właśnie zmarnowanie nardu i rozbity flakonik naszej
cielesnej powłoki. Trzeba stracić, zmarnować, rozbić swoje doczesne kształty istnienia. Przegrać,
zgubić to życie, by zyskać inne. Trzeba rozbić alabastrowe ciało, by odkryć złoty kielich duszy pełen
amarantowej krwi Chrystusa.
Pomiędzy mrokiem doczesności i blaskiem
wieczności jest droga niepokoju w poszukiwaniu
człowieka z dzbanem z wodą, która kojarzy się z
obmyciem z brudu. Najtrudniej jest nie cieszyć się
jeszcze niebem, a już nie zapominać o pożądaniach
tego świata. Woda to już nie nard zmysłowości i
jeszcze nie duchowe zaspokojenie krwią Chrystusa.
Woda to łzy i pot, to często kubeł zimnej wody wylany na sumienie.
o. Augustyn Pelanowski
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Tabor

Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim
w Ogrodzieńcu w Kościele
Święte Triduum Paschalne:
Wielki Piątek po zakończonej
Liturgii na Wielką Sobotę:
Godz. 19.00 - 20.00
Podzamcze - ul. Krakowska; ul. Bonerów;
ul. W. Polskiego;
Godz. 20.00 - 21.00
Podzamcze - ul. Zuzanka; ul. Morusy
ul. Birowska; ul. Firlejów;
Godz. 21.00 - 22.00
Podzamcze - ul. Szkolna; ul. Morusy;
ul. Zamkowa; ul. Batorego;
Godz. 22.00 - 23.00
ul. Józefów; ul. Kościuszki;
ul. Słowackiego bl. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
Godz. 23.00 - 24.00
Placu Piłsudskiego, ul. Cicha; ul. Olkuska;
ul. Leśna; ul. Wrzosowa;
Godz. 24.00 - 1.00
ul. Hanki Sawickie; ul. 1 Maja; ul. Cmentarna;
ul. Narutowicza; ul. Sienkiewicza; ul. Wodna;
Godz. 1.00 - 2.00
ul. Wschodnia; ul. Polna; ul. Chrobrego;
ul. Sikorskiego; Jagiełły; ul. Hetmańska;
Godz. 2.00 - 3.00
ul. Mickiewicza; ul. Bzowska;
ul. J III Sobieskiego; ul. Południowa;
Godz. 3.00 - 4.00
ul. Paderewskiego; ul. Szeroka; ul. Mostowa
ul. Kolorowa; ul. Spokojna;
Godz. 4.00 - 5.00
ul. Śrubarnia; ul. Słowackiego domy i
bl. 10, 11,12, 13, 14;
Godz. 5.00 - 6.00
ul. Piastowska; ul. Różana; ul. Słoneczna;
ul. Kopernika; ul. Książęca;
Godz. 6.00 - 7.00
ul. Nowy Świat; ul. Konopnickiej;
ul. Mieszka I;
ul. Szkolna; ul. Spacerowa;
Godz. 7.00 - 8.00
Plac Wolności; ul. Krótka; ul. Krasickiego;
ul. Ogrodowa; ul. Malinowa
Godz. 8.00 - 9.00
ul. Orzeszkowej bl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 15;
Od godz. 9.00 - 19.00
Adoracja dla wszystkich

Wielki Czwartek
- Liturgia o godz. 18.00 i
Adoracja w Ciemnicy Pana Jezusa
do godz. 22.00
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa
o godz. 16.00 a o godz. 17.00
Liturgia Męki Pańskiej i
Adoracja Krzyża.
Po liturgii adoracja Pana Jezusa
w grobie przez całą noc, przy tym
możliwość spowiedzi tzw.
"noc konfesjonału" od godz. 22.00 - 6.00 rano
Wielka Sobota
- Liturgia Wigilii Paschalnej
o godz. 19.00
W ciągu dnia Adoracja Pana Jezusa
w grobie i poświęcenie pokarmów na
wielkanocny stół od godz. 9.00
co pół godziny do godz. 12.00
w Kościele.
W Cementowni i na Podzamczu w
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej o
godz. 10.00;
Na Józefowie i Morusach o godz.10.30;
W Śrubarni o godz. 11.00
Pamiętajmy przy poświęceniu
pokarmów, aby ze święconki coś
pozostawić dla biednych.
Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego
Rezurekcja o godz. 6.00

2018,
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Oferta nieziemska
Kościół nie musi z nikim konkurować, bo Bóg jest bezkonkurencyjny.
W pierwszą „niehandlową” niedzielę Polacy masowo ruszyli na spacery, na
wycieczki, do kin i na
place zabaw. „Zupełnie
na zmianach nie zyskał
Kościół” – napisali w
„Wyborczej”.
Ale chwileczkę. Co niby
Kościół miał zyskać?
Ludzi, którzy z nudów
wybraliby Mszę św.?
Nawet gdyby gdzieś do
kościoła faktycznie naszło wielu takich delikwentów, rychło stwierdziliby, że w kościele nudzą
się jeszcze bardziej. Byliby z nich nie lepsi wyznawcy od tych, którzy z palmami wiwatowali na cześć
Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. A raczej gorsi,
bo tamci jednak znali Jezusa, słyszeli o Jego dziełach i chyba szczerze wołali „Hosanna!”. Współcześni turyści z Drogi pod Regałami byliby bardziej
zainteresowani selfie z osłem niż wiwatami na cześć
jeźdźca.
Ograniczenie handlu niedzielnego jest znakomitą
rzeczą z wielu względów, ale to nie jest sposób Kościoła na zmniejszenie konkurencji. Bo też nie o to
chodzi. Kościół nie rywalizuje z żadną firmą usługową ani w ogóle z jakąkolwiek ziemską instytucją.
Gdyby próbował ścigać się na atrakcyjność doczesnej oferty, nie wygrałby z żadnym supermarketem
ani nawet z pierwszą lepszą knajpą. Jeśli gdzieś ludzie Kościoła chcą w taki sposób „ewangelizować”,
przypominają lekarza, który reklamuje swoje usługi,
tańcząc i śpiewając.
To nie ta kategoria, a nawet nie ta rzeczywistość.
Kościół startujący w ziemskich konkurencjach nie
ma szans. Zawsze byłby amatorem i tylko by się
ośmieszył ambicjami dorównywania temu światu.
Są, owszem, miejsca, gdzie takie zjawisko występuje, ale tam przestają występować wierni.
I nic dziwnego, bo nie przychodzi się do kościoła
ZAMIAST. Nie przyjmuje się Komunii zamiast
śniadania, nie słucha się słowa Bożego w miejsce
koncertu ani nie całuje się krzyża dlatego, że się
wcześniej pocałowało klamkę w sklepie.
Kościół ma zupełnie inną ofertę – nieziemską. Tego
nie ma nikt na świecie. Ba, Kościół ma rzeczy, których nawet w zaświatach nie mają. Uderzyło mnie
to, gdy czytałem „Dzienniczek” św. Faustyny. Święta zapytała kiedyś serafina, który przyniósł jej Komunię, czy by jej nie wyspowiadał. „A on mi odpo-

wiedział: Żaden duch na niebie nie ma tej władzy” –
pisze Faustyna.
Problem rodzi się tam,
gdzie posiadacze tak
ogromnej władzy w ogóle
z niej nie korzystają – tam,
gdzie Mszę św. traktuje się
jak uciążliwą ceremonię,
gdzie zamiast Najświętszego Sakramentu ludzie adorują siebie, gdzie spowiedź
uznaje się za „traumę” i
usuwa się konfesjonały.
Tam powstaje próżnia, a
natura takowej nie znosi. W puste miejsce wchodzi
więc oferta tego świata. Ludzie Kościoła nie uratują
tu niczego poszukiwaniem jeszcze lepszej ziemskiej
oferty, choćby i lekko skropionej wodą święconą.
Trzeba wrócić do Jezusa i przyjąć Jego nieziemską
ofertę z Krzyża. Kościół nie ma nic innego. A świat
nie ma nic lepszego.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
Sprawiedliwość Józefa
Psalm 1, który ukazuje klasyczny
obraz człowieka sprawiedliwego.
Psalm ten streszcza duchową postać
Cieśli z Nazaretu, który żyje
w żywym kontakcie ze słowem Bożym, ma on upodobanie w Prawie
Pana (Ps 1, 2). Jest on jak drzewo
zasadzone nad płynącą wodą. Tą wodą jest oczywiście żywe słowo Boga, w którym człowiek sprawiedliwy ma zapuszczone korzenie swej egzystencji.
Wola Boża, wyrażająca się w Prawie, nie jest czymś
zewnętrznie narzuconym, lecz jest radością wypływająca z pełnej miłości relacji do Boga. Józef nie
przeżywa swojej sprawiedliwości jako swego rodzaju zewnętrznego legalizmu, który Jezus napiętnuje
u faryzeuszy. Józef przeżywa Prawo jak Ewangelię,
szuka drogi jedności Prawa z miłością.
Te wskazówki, stają się bardzo cenne w kontekście
czasu, jaki przeżywamy. Ważne jest, abyśmy nie
przeżywali czasu Wielkiego Postu jako jakiegoś narzuconego, zewnętrznego obowiązku, ale abyśmy
odkryli w nim święty czas, pozwalający głębiej zapuścić korzenie w żywej wodzie słowa Bożego, które prowadzi do głębszej relacji z Ojcem, któremu
możemy powierzyć absolutnie siebie. Cdn.

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Kościoła w środę
na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze
raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i
przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
2. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu.
Serdeczne Bóg zapłać!
3. We środę 28.03.2018r po Mszy Św. wieczornej zapraszamy młodzież, ministrantów i wszystkich, którzy
chcą posłużyć pomocą przy przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Bożego na Święte Triduum Paschalne. Za
troskę, zainteresowanie i pomoc już z góry serdecznie dziękujemy.
4. W zakrystii można nabywać chlebki caritas na stół wielkanocny w cenie 5zł. Dochód tradycyjnie będzie
przeznaczony na potrzeby biednych z naszej diecezji. Okażmy miłosierdzie biednym!
5. Wczoraj tzn. 24 marca, w Katedrze Sosnowieckiej odbyło sie Spotkanie Młodych Diecezji Sosnowieckiej. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele naszej parafii. Serdecznie im za to dziękujemy.
6. Program Świętego Triduum Paschalnego i Adoracji na str. 2 naszej gazetki parafialnej
( Kancelaria w tych dniach nieczynna)
7. W II Dzień Świąt w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w Kościele jak w każdą Niedzielę.
Ofiarę na tacę w tym dniu składamy na Katolickie Uczelnie. Serdeczne Bóg zapłać!

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 18.00;
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.03.2018-01.04.2018r
25 marzec - Niedziela
7.00+ Lucjan Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;
+ Stefan Podsiadło - od rodziny
9.00+ Andrzej w 10 r. śm.; Marianna i Bolesław Tomiccy;
+ Władysław Tutro
10.30+ Stanisław w 24 r. śm., Marianna, Piotr i Stanisława
Rybińscy
12.00+ Halina Pilarczyk w 4 r. śm. - od męża i wnuków
12.00* O zdr. i Bł. Boże dla Kamila Mądrzyka w 1 r. ur.
- od rodziców
17.15* Gorzkie Żale
18.00+ Zofia Pogodzińska
- od sąsiadów z ul. Słowackiego bl. 13 i 14
26 marzec - poniedziałek
7.00+ Wanda Biedak - od swatów Fabijańskichy z Pilicy
7.00+ Bolesław Michniewski
- od chrześnicy Zofii Ciernickiej z rodziną
18.00+ Ligia Musialska - od rodziny Bednarz
27 marzec - wtorek
7.00+ Bolesław Michniewski
- od Teresy i Tadeusza Grajdek i córki Ilony
7.00+ Rafał Jagielski - od córki Lidii z rodziną
17800+ Ligia Musialska - od córki Elżbiety z mężem i
wnuczka Dariusza z żoną i dziećmi
28 marzec - Środa
7.00+ Bolesław Michniewski - od syna Adama z żoną
7.00+ Tadeusz Urbańczyk
- od pracowników Domu Kultury w Ogrodzieńcu

18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
29 marzec - Czwartek Wielki Czwartek
18.00+ Adam Gielarowski - od Anny i Stanisława Orman
18.00+ Tomasz Biały- od kuzynki Joanny z rodziną
18.00+ Arkadiusz Zamora - od rodziców

16.00
17.00

30 marzec - Piątek Wielki Piątek
* Droga Krzyżowa
* Nabożeństwo Męki Pańskiej

31 marzec - Sobota Wielka Sobota
19.00+ Henryka Palińska
19.00+ Kornelia Klimek;
+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt
19.00+ Teresa Dereń
- od męża i córek: Katarzyny i Małgorzaty z rodziną
01 kwiecień - Niedziela Wielkanoc
6.00* Rezurekcja za parafian
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 1
10.30+ Małgorzata Milejska; + Marianna i Jerzy
Półkoszek; + Stanisława Klimczyk;
+ Leon, Czesław, Bronisława i Maciej Wacowscy;
+ Władysława i Roman Smętek
12.00+ Jerzy Podsiadło
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Laury Ryłko w 2 r. urodzin

