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Wielkanoc
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
J 20, 1-9

Nie ma zmartwychwstania bez
uprzedniej śmierci
Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas –
wierzących - faktem, co do którego nie trzeba nas
przekonywać, ani nam udowadniać. Jest to dla
nas -na pewno- podstawa naszej wiary, bo jak
mówi św. Paweł: „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1Kor
15:13-14) Co do tego nie mamy na pewno wątpliwości, chociaż Zmartwychwstanie Chrystusa jest
raczej faktem rozumowo nieudowadnialnym.

Zastanawiającym jest jednak to, że nie wszyscy
zdajemy sobie sprawę z innego, o wiele bardziej
oczywistego faktu, a mianowicie, że nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Oczywistym
jest, że każdy z nas kiedyś umrze. To jest od nas
niezależne i na to nie mamy wpływu. Chodzi jednak o inną śmierć i o inne zmartwychwstanie.
Chrystus przez dzisiejsze święto powołuje nas do
ustawicznego procesu zmartwychwstawania, powstawania na nowo, a to wymaga uprzedniej śmierci. Muszę umrzeć sobie, umierać swoim drobnym i
większym grzechom, słabościom, zachciankom,
egoizmowi, pragnieniu posiadania, urządzania się,
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„zabezpieczania” sobie wygodnego gniazdka na tej kto kocha swoje życie, Straci je … .” (J 12:24-25)
ziemi.
Nie ma się co łudzić, NIE MA ZMARRadykalizm ewangeliczny jest tutaj bardzo TWYCHWSTANIA BEZ UPRZEDNIEJ ŚMIERCI!
daleko posunięty: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy A czy ty umarłeś już sobie?
w ziemię nie obumrze zostanie tylko samo, … Ten,
Autor: komory

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Alleluja Jezus żyje !
Niech radość Wielkanocnego
poranka, zwiastującego
Zmartwychwstanie Chrystusa
będzie trwała,
a pogłębiona przez
uczestnictwo
w Paschalnym Triduum
niech umacnia nas
w codziennym dawaniu
świadectwa.
Chrystus pokazał nam
na czym polega prawdziwa
Miłość i jak mamy Go
naśladować.
Obyśmy umieli ukazywać
to światu, tak bardzo
spragnionemu prawdziwej
Miłości.
Niech prawda Zmartwychwstania rozświetli wszystkie
mroki
waszej codzienności
tego serdecznie życzą
duszpasterze parafii

Niech w święto radosne Pachalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego
blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Do wspólnoty Kościoła zostały
włączone:
Bianka Szczodra
Julia Kasprzyk
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Bartosz Noworolski, kawaler lat 30
zam. Śrubarnia
i
Patrycja Janta-Lipińska, panna lat 26
zam. Śrubarnia
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Dyskrecja mocy
Pewność istnienia Boga to i diabeł ma – ale nie ma wiary.
Jakoś dziwnie Bóg unika ostentacji. No przecież aż
by się prosiło, żeby Jezus po tym, co się zdarzyło na
Golgocie, przynajmniej zmartwychwstał z większym przytupem. Skoro
już musiał cierpieć, to przecież
mógł potem dać taki pokaz triumfu,
że faryzeuszom sandały by pospadały, a Wysokiej Radzie opadły szczęki.
A tu nic. Cicho, ciemno. Kamień
odsunięty nie wiadomo jak i kiedy,
pod osłoną mroku. I tylko pusty
grób świadczył o tym, że specom od
śmierci Boga coś poszło nie tak. Ale
to wszystko poszlaki, nie żaden
mocny dowód. No, widzieli potem
Zmartwychwstałego różni ludzie,
ale też tak jakoś bez fajerwerków. Tu Go za ogrodnika wzięli, tam za przygodnego wędrowca, a jak się
w końcu pokazał większemu gronu, to jednak nie
tak wielkiemu, żeby się skończyła wszelka dyskusja.
Taka okazja zmarnowana! – chciałoby się zawołać.
No tak, Bóg mógł to zrobić, żeby zmartwychwstaniu
Jezusa nie dało się zaprzeczyć, a tym samym żeby
żaden człowiek nie miał szans nie wierzyć. A ponieważ tak nie zrobił, to ludzie nie tylko nie wierzą w
zmartwychwstanie, ale w ogóle w jakąkolwiek siłę
wyższą, a czasem wątpią nawet w to, że sami naprawdę żyją.
Pytanie jednak, co by to dało, gdybyśmy zamiast
móc wierzyć, musieli wiedzieć. Wiedza o Bogu i
Jego dziełach niekoniecznie przynosi dobro, jak
świadczy o tym przypadek Lucyfera i kolegów. Zetknięcie z twardym dowodem nie musi przynieść
nawet miękkiego nawrócenia. Czasem nawet przeciwnie, czego świadectwem są faryzeusze przypisujący uzdrawiającemu Jezusowi współpracę z Belzebubem. A już szczytem wszystkiego była reakcja na
wskrzeszenie Łazarza. Toż przecież chłop nie żył od
paru dni, i już się rozkładał, i wielu świadków mogło to potwierdzić. Z czym tu dyskutować? A jednak
jak się ma złą wolę, to można nie tylko dyskutować.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłe:
Śp. Zofię Tokarczyk 87 lat
Śp. Alfredę Purgał 74 lata
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

Jak pisze ewangelista, na wieść o takim cudzie
zbiegł się tam wielki tłum „nie tylko ze względu na
Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza,
którego wskrzesił z martwych”. I
teraz uwaga: „Arcykapłani zatem
postanowili stracić również Łazarza” (J 12,9-10). Wyobrażacie sobie?
Chcieli zabić nawet byłego nieboszczyka! Zamiast skapitulować przed
dowodem mocy Bożej, postanowili
ten dowód usunąć. Bo przeszkadzał
w ich „narracji”. Ustawili sobie Jezusa jako oszusta, więc fakty musiały się dopasować.
I chyba dlatego Bóg pozwala ludziom błądzić i szukać, i kwestionować nawet Jego istnienie, bo lepsze
wątpliwości w wierze niż bunt wobec pewności.
Poszukiwania w niepewności prowadzą do nawrócenia, zatwardziałość mimo wiedzy jest postawą
diaboliczną.
Ludzie bardzo potrzebują znaków Bożego działania
i Bóg ich nie skąpi także dzisiaj – ale one są raczej
dla umocnienia wierzących i przekonania ludzi dobrej woli niż do kruszenia oporu cyników. Bo wiara
zawsze zbliża do Boga, wiedza niekoniecznie.
Pewnie dlatego Jezus się nie narzuca – i nawet
zmartwychwstał dyskretnie.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
Wrażliwość Józefa
Józef wobec doświadczenia snu, jaki
otrzymał za pośrednictwem anioła,
jawi się nam jako człowiek wrażliwy
na rzeczy Boże, posiadający również
duchową zdolność rozróżniania. Orędzie Boże może przyjść w ten sposób
tylko do człowieka posiadającego ową wewnętrzną
czujność i wrażliwość na Boga i Jego drogi. Należy
wskazać także na wewnętrzną walkę, jaką musiał
przeżywać Józef, wobec niesłychanego orędzia jakie
otrzymał od Boga, aby przyjąć Maryję i Syna Bożego, który się w niej począł za sprawą Ducha Świętego. Bóg mu powiedział: „Nie bój się!”.Józef pomimo lęku, był całkowicie posłuszny woli Boga. Jest
to również wezwanie dla nas abyśmy rozeznawali,
co jest wolą Boga w naszym życiu, abyśmy starali
się wsłuchiwać w głos Ojca, który wyrywa nas
z naszych lęków i ludzkich ograniczeń. Cdn.

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.Przez cały tydzień do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszach
św. Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek
miesiąca, spowiedź św. w Kościele o godz. 17.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 a
o godz. 17.00 Msza św. dla Kół Różańcowych.
3. II Niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego - możemy zyskać odpust zupełny. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu przynosimy Skarbonki Miłosierdzia do Kościoła. O godz.
15.00 w Kościele Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Szczególnie polecajmy siebie, nasze rodziny, parafię i naszą ojczyznę Miłosierdziu Bożemu. Ofiara na tacę z tej
Niedzieli będzie przeznaczona na Caritas, czyli Dzieła Miłosierdzia Kościoła
4. Serdecznie dziękujemy, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przysłużyli się do przygotowania
Świętego Triduum Paschalego i do Świąt Wielkanocnuch. Niech Pan Jezus będzie wam nagrodą. Bóg zapłać!
5. To już rok 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, a także rok temu, 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.
6. 05 IV 2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu
Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie.
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 01.04.2018-08.04.2018r
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
02 kwiecień - poniedziałek
Poniedziałek Wielkanocny - II dzień świąt
7.00+ Mieczysław Ziaja
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 2
10.30+ Ireneusz Wnuk w 3 r. śm.; + Michalina i
Adam Wnuk; + Franciszek i Maria Kmita
12.00* Sakr. Chrztu św.
18.00+ Stanisław, Anna i Henryk Biedak
03 kwiecień - wtorek
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 3
7.00+ Tadeusz Urbańczyk - od Dyrekcji i Pracowników
Miejsko-Gminnej Biblioteki
18.00+ Agnieszka Zwierzchowska
- od Anny i Marka Sroków
04 kwiecień - Środa
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 4

7.00+ Zofia Pogodzińska - od Urszuli i Andrzeja Trawińskich
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
05 kwiecień - I Czwartek
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 5
15.00* Cementownia
18.00+ Ligia Musialska - od Janiny Musialskiej
z rodziną i Stanisława Musialskiego z rodziną
06 kwiecień - I Piątek
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 6
7.00+ Tadeusz Urbańczyk
- od Małgorzaty Michalskiej z mamą
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
07 kwiecień - I Sobota
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 7
17.00+ Zenobia Czerniszew
- od Koła Żywego Różańca
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Karoliny
Imiołek w 18 r. ur.
08 kwiecień - Niedziela
Miłosierdzia Bożego
7.00+ Zofia Pogodzińska
- od swatów Teresy i Tadeusza Kwaśniewicz
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 8
10.30+ Zofia, Jan, Helena i Władysław Świaccy;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak
12.00+ Halina Królak - od pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Ogrodzieńcu
18.00+ Leon i Leon Podsiadło

