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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?”
Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest
dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i
nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe” - co się tłumaczy: Posłany.
On więc odszedł, i obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili:
„Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?” On odpowiedział:
„Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: «Idź do sadzawki Siloe i obmyj się». Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego:
„Gdzież On jest?” On odrzekł „Nie wiem”.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie
znaki?”
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”.
Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: „Czy waszym synem jest ten, o
którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?”
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy.
Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za
Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”.
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: „Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział: „Czy On
jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: „Już
wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami?” Wówczas go zelżyli i rzekli: „Bądź ty sobie Jego
uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym
wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Na to
dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?” I precz go wyrzucili.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.
Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”.
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście
grzechu, ale ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech wasz trwa nadal”. J 9, 1-41
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p o u c z a ć ? prawdy - jest przekonanie, że człowiek nie lubi być

Każdy z nas mógłby uczynić dużo więcej
dobrego, gdyby potrafił uznać, że inni też mogą
mieć rację. Nie mamy monopolu na mądrość, a
to, co uda nam się wymyślić, niekoniecznie musi
być jedynym słusznym rozwiązaniem.
Dość powszechne - i chyba niedalekie od

pouczany. Ileż to razy można usłyszeć „nie pouczaj
mnie" albo „przestań mnie pouczać, sam wiem, co
mam robić". Powiedzą to nie tylko dorośli, ale i
dzieci; powiedzą ludzie sprawujący jakąś władzę,
piastujący stanowiska, i ich podwładni, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki. Nieomal pod-
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świadomie pielęgnujemy w sobie przekonanie, że
racja jest zawsze (no może prawie zawsze) po naszej stronie. Żeby nas jednak nie zjadła pycha,
słuszność takiego myślenia, na szczęście, weryfikuje samo życie.
Ewangelia o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia pokazuje nam między innymi
krótką rozmowę z faryzeuszami, którzy nie chcieli
znać żadnej prawdy poza tą, która była dla nich wygodna i potwierdzała ich przekonania. Zatwardziałość serca i umysłu, a może po prostu pycha, nie
pozwoliły im uznać namacalnego znaku łaski Bożej.
Komuś może się wydawać, że wie coś lepiej, bo ma władzę lub stanowisko i na co dzień
właśnie jego pytają o zdanie. Życie pokazuje jed-

Tabor

nak, że czasem potrzeba doświadczenia prostego
człowieka, któremu odpowiedź na najważniejsze
pytanie wyrywa się z serca. Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii poucza faryzeuszów, bo ma inną
wiedzę - sam przeżył spotkanie z Jezusem. On Go
spotkał i doświadczył przemienienia. I to nie tylko
w sensie fizycznym.
Słowo Boże pomaga nam odkryć pychę w
tym wymiarze, który dyskredytuje człowieka prostego, mniej wykształconego, podwładnego czy zajmującego niższe stanowisko. I daje też szansę zastanowienia się, co znaczy, że „człowiek patrzy na to,
co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce" (1 Sm 16,7).
Ks. Dariusz Madejczyk

Program peregrynacji Figur
Matki Bożej Fatimskiej po Ogrodzieńcu

na Podzamczu

ul. Morusy od końca po prawej
i lewej stronie
ul. Wojska Polskiego po prawej
i lewej stronie i ul. przyległe w
kierunku Ogrodzieńca
ul. Firleja od góry
ul. Szkolna od początku
ul. Zamkowa od początku
ul. Bonerów od dołu
ul. Krakowska od góry
ul. Zuzanka od początku
ul. Birowska od początku
Śrubarnia i Józefów

w Ogrodzieńcu

ul. Kościuszki od Podzamcza
po prawej i lewej stronie do
końca;
os. Orzeszkowej bl. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15;
ul. Słowackiego domy od lasu
po prawej i lewej stronie
ul. Słowackiego bl. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12;

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
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Kto nie pozwala wyjaśniać, ten każe ściemniać.
Uczelnia to miejsce otwarte na debaty i dyskusje.
Uczelnia ma dać człowiekowi szansę poznania czegoś nowego, skonfrontowania swoich
poglądów z kimś, kto ma inne doświadczenia.
No i właśnie kilka „otwartych” polskich
uczelni zamknęło się przed jedną kobietą, Rebeccą Kiessling z USA. Ta pani
jest żywym dowodem oskarżenia przeciw aborcji. No i właśnie z tym uczelnie
mają problem, ze żywym. Bo poczęła się
w wyniku gwałtu, a jej matka musiała ją
urodzić, gdyż wtedy w USA aborcja
jeszcze była zakazana. Pani Rebecca nie
musiałaby nawet nic mówić, wystarczyłoby, że stanie przed publiką złożoną ze zwolenników aborcji. I
jak tu ci ludzie mają jej powiedzieć: „Skandaliczne
jest prawo, dzięki któremu żyjesz”...
No niezręcznie jakoś. Więc trzeba uciec od spotkania i wytłumaczyć, dlaczego świątynia spotkania i
dialogu unika spotkania i dialogu. Tylko KUL nie
ugiął się przed naciskami i ugościł Kiessling, i to na
swojej największej sali. Inne uczelnie różnie motywowały swoją odmowę, karkołomnie próbując wytłumaczyć, dlaczego są zamknięte, skoro są otwarte.
Szczególne zasługi na tym polu oddała swojemu
Uniwersytetowi Warszawskiemu Magdalena Środa
w tekście dla „Wyborczej”. Takie działania jak zaproszenie Kiessling uznała za „zmasowany atak fanatyzmu religijnego” organizowany najczęściej
przez „fundamentalistyczne stowarzyszenia”, a ich
bohaterami są, jak się wyraziła: „księża homofobi,

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:

Rafał Grabowski, kawaler lat 30 zam. Włodowice
i Joanna Dróżdż, panna lat 30 zam. Ogrodzieniec
Artur Bobras kawaler lat 32 zam. Przedbórze
i Justyna Pilarczyk, panna lat 35 zam. Ogrodzieniec

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Paweł Maj 86 lat
Śp. Maja Ryłko 5 lat

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

celebryci mizogini lub »ocaleńcy z pogromu aborcyjnego«”. Tę ostatnią kategorię Środa musiała wymyślić na szybko, dlatego nie brzmi
tak opluskwiająco jak homofob czy
mizogin. Ale w zestawieniu z tamtymi
wstrętnymi typami „ocaleniec” też budzi niechęć. Do tego dodała Środa szydercze epitety w rodzaju „zawodowa
ewangelistka”, „autorytet ojca Rydzyka” i... gotowe. Nie trzeba się silić na
analizę poglądów adwersarza, prościej
go wsadzić do worka z napisem
„fanatyk”. No co wy, z fanatykiem
chcecie rozmawiać?
Wśród kuriozalnych wywodów Środy jeden fragment szczególnie mnie zainteresował.
Otóż cytuje tam ona stwierdzenie Kiessling nt. dzieci poczętych z gwałtu, że to „Bóg, a nie gwałciciel,
powołuje je do życia” i zauważa ironicznie:
„Dlaczego Bóg w swoich planach posługuje się
gwałcicielami, pani Kiessling nie wyjaśnia”. Ano
właśnie, pani doktor – nie wyjaśnia, bo pani z kolegami nie daliście jej takiej szansy. A na pewno by
wyjaśniła, ale pani uczelnia „dba o standardy” i teraz musi pani wraz ze studentami tkwić w niewiedzy i celebrować własną ignorancję.
Uniwersytet ma umożliwiać korektę ludzkich poglądów, ma być miejscem, gdzie się wyjaśnia, a nie
zaciemnia. A pani właśnie przyczyniła się do utrwalenia ciemnoty na UW. No gratulacje.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII
Eucharystia jest źródłem pociechy
i zadatkiem ostatecznego zwycięstwa dla człowieka walczącego ze
złem i grzechem; jest ona chlebem
życia pokrzepiającym tych, którzy
stają się chlebem łamanym dla
braci, płacąc męczeństwem za
wierność Ewangelii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 i o
godz. 19.00 dla młodzieży. A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 17.15 nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie
młodzież i dzieci.
2. Od dzisiaj w całej Naszej Diecezji rozpoczyna się peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w 100 lecie Objawień Fatimskich. W naszej parafii będą peregrynować 2 figurki Matki Bożej Fatimskiej. Matka Boża odwiedzi nasze domy i będzie to dla nas czas, pokuty, modlitwy i wspaniałej odnowy duchowej.
Program peregrynacji będziemy podawali na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i naszej gazetce parafialnej „Tabor”. Obecność Matki Bożej w Figurze potraktujmy jako czas intensywnej modlitwy rodzinnej, a nie jako okazję do spotkań towarzyskich, bo w ten sposób utracilibyśmy istotę i sens tego wydarzenia w naszym domu. Rodziny, które będą gościć Matkę Bożą Fatimską w danym tygodniu w swoim domu, intencje i prośby które wpiszą przy tej okazji do Księgi Pamiątkowej, również przyniosą spisane na
kartkach do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, która jest połączona z Nowenną do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, aby je polecić i przedstawić jeszcze raz Dobremu Bogu. Będzie to okazja aby w kilkanaście rodzin podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić o Matczyną
opiekę na dalszą przyszłość. Tak będziemy czynić co środę, aż do zakończenia peregrynacji Matki Bożej
Fatimskiej w naszej parafii. W miniony Piątek odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie
peregrynacji, kolejne będą organizowane sukcesywnie. Rodziny , które były na spotkaniu prosimy o przekazywanie informacji o formie i przebiegu peregrynacji kolejnym rodzinom na danej ulicy.

3. W Sobotę 08. 04. 2017r dzień przed Wielkim Tygodniem, odbędzie się dzień skupienia i sakramentalnej
Spowiedzi Wielkopostnej /rekolekcje parafialne przewidziane na czas Wielkiego Postu zostały przeniesione na
przełom Sierpnia i Września 2017r na czas renowacji Misji Parafialnych/ Spowiedź Wielkopostna od godz. 8.30 –
11.30 i 17.00 – 18.30 Nie odkładajmy Spowiedzi świętej na ostatnią chwilę, skorzystajmy w porę z łaski Bożego Miłosierdzia, nie zwlekajmy! Dodatkowe Msze św. w tym dniu o godz.: 8.00 i 11.00

4. W czwartek 30 III 2017r po Mszy św. wieczornej zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do
salki Jana Pawła II na wikariacie
5. 01.04.2017r I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, bo będą to także odwiedziny związane z przygotowaniem na Święta Wielkanocne, nie poczyńmy w tym względzie zaniedbań.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.03.2017-02.04.2017

26 marzec - Niedziela
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;
+ Stefan Podsiadło - od rodziny
9.00+ Halina Pilarczyk w 3 r. śm.
10.30+ Stanisław w 23 r. śm., Marianna,
Piotr i Stanisława Rybińscy
10.30+ Adam Gruca w 1 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
17. 15* Gorzkie Żale
18.00+ Dorota Stępień - gregorianka 21
27 marzec - Poniedziałek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 22
18.00+ Henryk Lubach - od pracowników
Urzędu Miasta w Ogrodzieńcu
28 marzec - Wtorek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 23
18.00+ Henryk Lubach - od Katarzyny Podsiadło
z rodziną i Agnieszki Merta
29 marzec - Środa
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 24
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
30 marzec - Czwartek
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 25
7.00+ Anna Wójcik - od pracowników Gminnej
Spółdzielni" Sch " w Ogrodzieńcu

18.00+ Henryk Lubach - od Teresy i Janusza
Krasowskich i Anny Wójcik - Makowskiej
31 marzec - Piątek
7.00+ Anna Wójcik - od sąsiadów Królików
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 26
17.00* Droga Krzyżowa
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla młodzieży
01 kwiecień - I Sobota
7.00+ Mieczysław Ziaja w 22 r. śm. - od żony
17.00* Żywy Różaniec + Dorota Stępień - greg. 27

18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Aleksandra
Henek w 1 r. ur., Grzegorza Henek w 41 r. ur. i
Amelii Biedak w 2 r. ur.

02 kwiecień - Niedziela
V Niedziela Wielkiego Postu
7.00+ Dorota Stępień - gregorianka 28
9.00+ Ireneusz Wnuk w 2 r. śm.
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Blanki
Sikorskiej w 1 r. ur.
12.00* Za Parafian
17. 15* Gorzkie Żale
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Kacpra w 1 r. ur.

