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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
W Niedzielę Palmową w
Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień.
Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu
Jezusa do Jerozolimy pięć
dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę
płaszcze, gałązki oliwne i palmowe, wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między
dwoma momentami: radosną procesją z palmami
oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej,
zwykle z podziałem na role, według jednego z 3
Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę
Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że
triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych. Mimo to uroczystość ma wymowę radosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez
które dokonało się zbawienie świata. Chrześcijańskie tajemnice wiary przenikają się wzajemnie – chwa-

ła i radość tworzą nierozdzielną całość z cierpieniem; w męce zapowiedziane jest zmartwychwstanie i zbawienie.
Początki świętowania liturgii Niedzieli Paschalnej odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa. Z upływem lat procesje
zostały udramatyzowane – w Egipcie na czele niesiono krzyż, w Jerozolimie biskup reprezentujący
Chrystusa wjeżdżał do miasta na osiołku.
W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę
Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w czasie gdy
pokazują się pierwsze kwiaty. W Niedzielę Palmową po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III istniały zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli
Chrystusa, Kajfasza, Piłata, Judasza itp. chodzili po
miastach i wioskach i odtwarzali misterium męki
Pańskiej.
Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w
XI wieku. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy
na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed
gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia
płonie w diecezji

F

undacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz „Stowarzyszeniu Absolwentów Dzieło” zorganizowało ogólnopolską akcję mającą przygotowywać całą Polskę do zbliżającej się kanonizacji bł.
Jana Pawła II. Jej hasłem jest „Kanonizacyjna Iskra
Miłosierdzia”. 30 marca przedstawiciele młodzieży
ze wszystkich polskich diecezji odebrali Iskrę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, zaś
wczoraj, tj. 12 kwietnia w katedrze sosnowieckiej
w ramach dorocznego Dnia Młodych reprezentanci
wszystkich parafii naszej diecezji podczas uroczystej Mszy św. odebrali „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”, odpaloną od łagiewnickiego ognia. Teraz jej
światło będzie płonęło w parafiach, by w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego rozbłysnąć w naszych domach.
„Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana
Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje
świat na ostateczne Jego przyjście”. Trzeba tę iskrę
Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” – mówił bł. Jan Paweł II konsekrując łagiewnickie sanktuarium.
Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia ma stanowić
znak przygotowujący duchowo do kanonizacji i przypominać o orędziu Bożego Miłosierdzia. „Płomień
tej świecy jest symbolem ognia wiary i miłości, który tak bardzo chcielibyśmy ażeby płonął coraz bardziej w nas i w naszych rodzinach oraz każdego
dnia rozpalał w nas miłość ku Bogu i bliźnim. Niech
ten lampion będzie również znakiem naszego oczekiwania i przygotowania na bliską już kanonizację
wielkiego przyjaciela i przewodnika młodzieży bł.
Jana Pawła II” – mówił ks. Michał Borda, dyrektor
Wydziału Katechetycznego sosnowieckiej Kurii.

Spotkanie rozpoczęło się modlitewnym czuwaniem, któremu przewodniczył zespół Pielgrzym.
O godz. 1130 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. W homilii mówił on o postępującej dechrystianizacji. „Coraz więcej osób przestaje wierzyć, nie żyje
wedle zasad wiary, nie uczęszcza do kościoła, nie
przystępuje do sakramentów. Otoczeni jesteśmy
wielką obojętnością religijną” – diagnozował wskazując, że świat dzisiejszy rządzi się prawami relatywizmu, utylitaryzmu, subiektywizmu i hedonizmu.
„Wśród idei tego świata brak nam idei miłosierdzia. Ona nie pasuje do współczesnej mentalności”
– zwracał uwagę Biskup cytując słowa bł. Jana Pawła
II, mówiącego, że miłosierdzie przyniesie światu pokój i szczęście. „Nie ma przyszłości ludzkości bez
miłosierdzia!” – podkreślał. Przykładem, który hierarcha postawił młodym ludziom jako wzór był św.
Józef – młody człowiek snujący plany, któ,remu życie wywraca się nagle do góry nogami – małżonka
jest w ciąży, a on nie jest ojcem. Postanowił wtedy
nie kierować się prawem, które nakazywało ukamienowanie Maryi, ale oddalić ją chcąc jej dobra.
„Ten przykład powinien zachęcić nas, abyśmy również stanęli ponad sprawiedliwością i byli miłosierni” – zakończył biskup.
Wśród setek młodych ludzi zgromadzonych w
Katedrze była obezna również delegacja z naszej parafii: Patrycja Bidzińska, Agata Cholewa, Karolina
Imiołek i Mateusz Koclęga, którzy wraz z księdzem
Michałem doprowadzili Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia do naszej parafii. Iskra została uroczyście
wniesiona do kościoła podczas dzisiejszej niedzielnej Mszy św. o godzinie 700.

DEKANALNY PRZEGLĄD SPORTOWY
W czwartek, 10 kwietnia, odbyły się eliminacje
do diecezjalnych mistrzostw w piłce nożnej ministrantów. Rywalizacja odbyła się na stopniu dekanalnym. Do walki o awans z naszej okolicy stanęły drużyny z Ogrodzieńca, Ryczowa, Giebła, Pilicy i Strzegowej. Rozgrywki toczyły się w czterech kategoriach
wiekowych: 1. szk. podst. kl. III-IV; 2. szk. podst.
kl. V-VI; 3. gimnazjum; 4. szkoła średnia.
Ministranci z Ogrodzieńca grali w kategorii kl.
V-VI szkoły podstawowej. Najpierw przyszło im walczyć z drużyną z Ryczowa. Niełatwy mecz zakończył się remisem 1:1 i dopiero rzuty karne przeważyły szalę zwycięstwa na rzecz Ogrodzieńca. Następnie chłopcy stanęli do rozgrywki ze Strzegowianami, których rozgromili 3:0. W ten sposób awansowali do kolejnego etapu rozgrywek, który zostanie rozegrany na szczeblu rejonowym w maju.
W pozostałych kategoriach nie mieliśmy własnej

drużyny. W kategoriach wiekowych kl. III-IV szkoły
podstawowej oraz gimnazjum prym wiodły drużyny
z Giebła. W kategorii szkół średnich niepokonani
okazali się ministranci z Pilicy.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczęliśmy najważniejszy okres przygotowań
do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby
wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej
świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
2. Dziś na Mszy św. o godz. 700 do naszego kościoła została wprowadzona „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia”. Jest to inicjatywa Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przygotowująca duchowo do kanonizacji bł. Jana Pawła II i przypominająca o orędziu Bożego Miłosierdzia. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia odpalimy od „Iskry” własne świece, które
zaniesiemy do swoich domów.
3. Zapraszamy do aktywnego włączenia się z Zbawcze Misteria Wielkiego Tygodnia:
 Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Uroczysta Msza
Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Przez udział
w liturgii pragniemy Bogu dziękować za dar Kapłaństwa i Komunii św. Adoracja w Ciemnicy
do 2200;
 Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Krzyżowej
Pana Jezusa. Dzień wyciszenia, postu ścisłego i
adoracji Krzyża. Przypominamy o obowiązku
zachowania ścisłego postu i wstrzemięźliwości w
Wielki Piątek. Od godz. 900 Adoracja W Ciemnicy O godz. 1600 Droga Krzyżowa, o 1700 nabożeństwo Adoracji Krzyża Świętego. Po jego
zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i adoracja przy Grobie. W Wielki Piątek podczas liturgii zbierane ofiary przeznaczone są na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. W nocy pragniemy czu-

wać przy Grobie Pana Jezusa, o godz. 2130 zapraszamy na adorację prowadzoną przez Krąg Biblijny, a od 2200 na adorację indywidualną. Zachęcamy do włączenia się w to czuwanie, choćby
nawet tylko przez chwilę. W tę wyjątkową noc nie
zostawiajmy Jezusa samego. Wzorem lat poprzednich adorację prowadzić będziemy wg przydziału mieszkańców poszczególnych ulic do określonych godzin. Szczegółowy program na nast. str.
 Wielka Sobota – Wigilia Zmartwychwstania. Przed
południem poświęcenie pokarmów:
o w Kościele o godz. 900, 930, 1000, 1030 i 1130;
o Morusy, później w Sanktuarium od godz. 1000;
o w Józefowie, Cementowni, Śrubarni – g. 1000.
 Wieczorem o godz. 1900 zapraszamy na Liturgię Wigilii Paschalnej, którą rozpoczniemy przed
Kościołem od poświęcenia ognia, i paschału. Prosimy o przyniesienie świec.
4. W czasie Triduum Paschalnego, biorąc udział
w liturgii, codziennie można uzyskać odpust zupełny. Kancelaria w czasie Triduum Paschalnego
będzie nieczynna.
5. Wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi wielkopostnej zapraszamy w pierwsze trzy
dni Wielkiego Tygodnia do Wielkiej Środy włącznie.
Spowiedź przed Mszą św. o godz. 700 i 1800. Będzie
również możliwość w czasie wielkopiątkowego czuwania przy Grobie Pańskim w godz. od 2200 do 600.
6. Dziś po Mszy Świętej zbierane będą ofiary na
kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. Za złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
7. Tak jak w ubiegłym roku można już zakupić
Wielkanocne Dzieło Caritas – Chleb Miłości – ofiara
5 zł. Niech Wielkanocne Dzieło Caritas będzie naszym wspólnym dziełem Miłości. Dzieląc Chleb Mi-

łości będziecie dzielić się nim nie tylko z rodziną,
ale również z tymi wszystkimi, którzy otrzymają
pomoc dzięki naszej ofiarności. Niech wraz z nim
na wielkanocnym stole zagości braterska miłość.
8. Krąg biblijny w środę po wieczornej Mszy św.
9. Następna niedziela to już Niedziela Wielkanocna – Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurek-

cja z procesją wokół Kościoła o godz. 600. Nie ma
w tym dniu Mszy św. o godz. 700. Pozostałe Msze
bez zmian.
10. Niech misteria Wielkiego Tygodnia przyczynią
się do pogłębienia naszej wiary i prowadzą do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

ADORACJA PRZY GROBIE PANA JEZUSA
NOC Z WIELKIEGO PIĄTKU NA WIELKĄ SOBOTĘ
22:00 ul. Bzowska, Mickiewicza, Mieszka I,
Szkolna, Wodna;
23:00 Józefów; Ogrodzieniec – ul. 1 Maja,
Kościuszki 131,133,135;
24:00 Podzamcze – ul. Krakowska, Zuzanka,
Firleja, Bonerów; Ogrodzieniec – Narutowicza, Wschodnia, Paderewskiego;
1:00 ul. Mostowa, Szeroka, Piastowska,
Leśna, Sobieskiego, Sawickiej;
2:00 ul. Olkuska, Konopnickiej, Plac Wolności;
3:00 ul. Sienkiewicza, Słowackiego – domy;
4:00 ul. Krótka, Ogrodowa, Książęca, Polna,
Batorego, Chrobrego, Sikorskiego,
Jagiełły, os. Orzeszkowej – bloki;

5:00

6:00
7:00
8:00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
14 kwietnia – poniedziałek
700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od Cecylii
Kolanko z rodziną.
2) + Józefa Oleś – od Krystyny Łasickiej
oraz Zofii i Jana Domagała.
1800 + Józef Piątek – w 2. r. śmierci.
15 kwietnia – wtorek
700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – od Anny
Markiewicz.
2) + Jerzy Głowacki – od sąsiadki
Elżbiety Podsiadło z rodziną.
1800 + Józefa Oleś – od Elżbiety Koclęga
z rodziną i Michaliny Piecha z mężem.
16 kwietnia – środa
700 1) + Józefa Oleś – od rodziny Janiczek.
2) + Ks. Bogusław Bodziony – od cioci
Weroniki Bodziony i kuzynek Jasi,
Marysi, Idzi, Poli, Krystyny, Teresy i Zosi
z rodzinami oraz kuzyna Zbigniewa.
1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Ewy i Adama Lipka w 15. r. ślubu.
17 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
1800 1) Dziękczynna za dar kapłaństwa
i o wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów
posługujących w naszej parafii.
2) + Jadwiga Czyżewska – od Zofii
i Andrzeja Adamusińskich z Ryczowa.
3) + Andrzej Żak – od rodziny
Jakubczyk.

ul. Południowa, Hetmańska, Kopernika,
Nowy Świat, J. Krasickiego, Słoneczna,
Różana, Malinowa, Kościuszki od drogi
do Józefowa;
ul. Kościuszki od Podzamcza do Remizy,
Cicha, Cmentarna, Plac Piłsudskiego,
Słowackiego – bloki;
Podzamcze – ul. Birowska, Szkolna,
Zamkowa; Morusy; Ogrodzieniec – ul. Kościuszki od Cegielni; Śrubarnia;
Podzamcze – ul. Wojska Polskiego,
Ogrodzieniec – ul. Kolorowa, Wrzosowa,
Spacerowa, Kościuszki od Remizy do
Cegielni.

14 – 20 kwietnia 2014 r.
18 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
1800 Nabożeństwo Adoracji Krzyża Świętego.
19 kwietnia – WIELKA SOBOTA
1800 1) + Dorota, Andrzej Janas; Dorota,
Aleksander Palińscy.
2) + Jadwiga Czyżewska – od
pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Ogrodzieniec.
3) + Stanisław, Anna, Henryk Biedak.
20 kwietnia – NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
00
6
REZUREKCJA – za parafian.
900 1) + Józef, Jan Pomietło; Danuta Lasak.
2) + Małgorzata Milejska; Marianna,
Jerzy Półkoszek.
1030 O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny
Bijak w 18. r. urodzin.
1200 + Tadeusz, Helena, Wiesława,
Stanisław, Stefan Kowalscy.
1800 + Kazimierz Pilarczyk – od rodziny
Polaków z Łodzi.

