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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.
J 20, 1-9
Rewolucja miłości
„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”
– powtarzamy za psalmistą. Wielkanoc, najstarsze a zarazem najważniejsze dla chrześcijan święto, obchodzimy co roku. Może nam już trochę
spowszedniało. Ta sama liturgia Triduum Paschalnego, męka, grób, zmartwychwstanie. Jak
zrozumieć tę największą tajemnicę naszej wiary?
Spójrzmy na film pt. „Zmartwychwstały” (2016)
w reżyserii Kevina Reynoldsa, który przedstawia
śledztwo w sprawie Jezusa. Historię śmierci i
zmartwychwstania Jezusa widzimy oczami rzymskiego Trybuna Claviusa, któremu Poncjusz Piłat
zleca odnalezienie uczniów skazanego właśnie na
śmierć Jeszuego. Zdaniem Piłata podpuszczanego

przez Senhedryn, ciało Jezusa wykradli jego
uczniowie, którzy chcieli nadal szerzyć „heretycką
religię”. Clavius podążając za rzekomymi złodziejami, wyrusza też w głąb siebie. Rzymianin jedyne
czego pragnie to „wolność od zabijania i śmierci”.
Jest prostym zabijaką, wykonującym rozkazy, który chce jednak pozostać zgodny ze swoim sumieniem. Ono zmienia się stopniowo w kontakcie z
uczniami Jezusa.
Clavius zdaje sobie powoli sprawę, że
wszystkiego nie da się wytłumaczyć wyłącznie rozumem. Widział przecież dziwne odbicie na całunie, stopione pieczęcie, pęknięte, a nie przecięte
liny, odsunięty głaz, który musiałoby przesuwać
kilku silnych mężczyzn. Doświadczył też niezwy-
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kłej dobroci płynącej od uczniów cieśli. Ostatecznie
rozmawiając z objawiającym się uczniom Jezusem,
Clavius jest pełen wątpliwości. „Ty widziałeś i
masz wątpliwości. Wyobraź sobie co będą czuli, ci,
którzy nie widzieli, a chcą uwierzyć” – mówi mu
Zbawiciel.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to rewolucja miłości. Nie jest kwestią przypadku, że
Chrystus Pan zmartwychwstał właśnie w niedzielę.
Światłość Jego zmartwychwstania rozświetliła poranek pierwszego dnia tygodnia. Swoim powstaniem
z martwych Jezus zapoczątkował nową epokę w
ludzkiej historii. Oświetlił całą ziemię światłem
przyszłego wieku. Samo zmartwychwstanie niesie
jednak ze sobą wiele znaków zapytania, które musimy wciąż odczytywać, jak tyle pokoleń uczniów
Zmartwychwstałego. Do dziś tęgie umysły tego
świata głowią się, co i jak. A tajemnica nadal pozostaje tajemnicą. I chyba tak musi być.
Czyżby jednak nic nie dało się z nią zrobić?
Otóż nie, jest Boże objawienie zapisane w Piśmie

Alleluja!!!

Jezus Żyje!

Świętym. To ono prowadzi nas po drogach wielkanocnych. Do tego jednak, żeby odczytać zwycięstwo
poranka wielkanocnego niezbędna jest wiara.
Zwycięstwo dokonuje się w nas przez miłość. Po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra
nastaje zmartwychwstanie. Miłość, która zmartwychwstaje, nie jest jedynie upragnionym celem
naszego życia wiecznego. Ta miłość zaczyna się już
teraz, w tym życiu. Z pustego grobu Jezusa rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia. Zmartwychwstały pokazuje, że życie i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. W świecie pojawia się natomiast wiele kamieni, które blokują dostęp do łaski
zmartwychwstania. Jezus odsuwa te kamienie, abyśmy mogli wkroczyć w życie pełne radości, nadziei i
wolności.
Jezus prawdziwie zmartwychwstał! Czy ja
wierzę, że też z Nim zmartwychwstanę? „W tym
dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. Alleluja!
Ks. Leszek Smoliński

Życzenia na Święta Wielkanocne

"Życzymy Wam
dą towarzyszyły Wam każdego dnia.
na Zmartwychwstanie
Dzieląc się jajeczkiem
dużo szczęścia i radości,
przy świątecznym stole.
które niechaj zawsze
Zastanów się chwilę:
gości w dobrych sercach,
- Co jest najważniejsze
w jasnej duszy, niechaj wszystkie
na tym łez padole?
żale zagłuszy.
Życzymy Wam miłości
Alleluja dziś śpiewajmy,
– ale do bliźniego,
Bogu cześć i chwałę dajmy, bo
wiary – bezgranicznej,
zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
serca – otwartego i nastroju...
tego świata Odkupiciel.
Duchem Świąt pełnego.
Dzwon wesoło się rozlega.
Radosnych świąt Wielkiej Nocy,
Pieśń potężna obiega,
pełnych miłości i nadziei,
oby serce też zostało napełnione
a także wielu okazji do miłych spodzisiaj chwałą i tętniącym życiem
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
wiosny w Zmartwychwstania
Śp. Krzysztofa Długosza, 61 lat
dzień radosny.
Śp. Włodzimierza Baryłkę, 71 lat
Niech istota świąt wielkanocnych
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
napełni Was siłą oraz radością
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
i sprawi, że uśmiech i optymizm bę-
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Religia liberalna
Kościół ma problemy, gdy zamyka się na Ewangelię - a nie na "demokrację".
Rozkoszne to jest, gdy ktoś, kto życzy ci jak najgorzej, martwi się o twoje dobro i z troską wskazuje
sposób wyjścia z problemu.
„Seminaria – inkubatory
nietolerancji” – takim
tytułem opatrzył swój
tekst w „Gazecie Wyborczej” Wojciech Maziarski.
„To nie może być przypadek, że wśród absolwentów seminariów duchownych tak wielu jest wrogów liberalnej demokracji. Najwyższa pora zacząć się przyglądać procesowi kształcenia w tych
szkołach” – alarmuje pub l i c ys t a. P ro po nuje
„środki zaradcze”, m.in. w postaci przymusowego
wprowadzenia do programu „dodatkowych lekcji z
zakresu konstytucjonalizmu, wielokulturowości i
nowocześnie rozumianych praw człowieka”. Trzeba
to zrobić, bo, jak stwierdza, „polska demokracja sama kształci swoich wrogów i płaci za to pieniędzmi
swoich obywateli”.
To ci dopiero język człowieka tolerancyjnego,
otwartego na różnorodność pod warunkiem, że będzie ona spełniała standardy „liberalnej demokracji”.
A właśnie – co to jest ta liberalna demokracja, że nie
wolno się jej sprzeciwiać? Czym ona jest, skoro niechętnych wobec niej trzeba resocjalizować jakimś
przymusowym nauczaniem? Co to, bożek jakiś?
Prawda podana do wierzenia bez możliwości sprzeciwu?
A tak, zapanowało w niektórych kręgach polityczno-społecznych przeświadczenie, że lewicowolaicki sposób widzenia świata jest czymś absolutnie
wzorcowym i według wierności temu wzorcowi należy oceniać wszystko. Że to szczytowe osiągnięcie
ludzkości, a wszystko inne jest już tylko niżej. I że z
wysokości tejże liberalnej demokracji jej funkcjonaDo wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Szymon Sławomir Makieła
Tymoteusz Michał Wiktor
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

riusze mają prawo wskazywać, jak ludzie mają myśleć, a tych, którzy tak myśleć nie chcą – karać.
Gdyby taka wizja władzy się zrealizowała, każdy
konsekwentny chrześcijanin musiałby należeć
do tych karanych. Tak
się bowiem składa, że
dla nas wzorcem jest nie
demokracja czy jakikolwiek inny system społeczny, tylko Ewangelia.
To ona wyznacza kierunek naszego myślenia i
zachowania, a nie standardy moralnych liberałów. Dobra Nowina nie
zadowala się tolerancją
– każe kochać. Nie fiksuje się na walce z ksenofobią – otwiera na autentyczne, bo duchowe braterstwo. Nie poprzestaje na ziemskich prawach człowieka – wskazuje każdemu drogę do nieba.
My, chrześcijanie, popełniamy oczywiście błędy,
czasem fatalne, ale dzieje się tak wyłącznie wtedy,
gdy nie jesteśmy wierni Ewangelii, gdy idziemy za
„tym światem”, tracąc ewangelizacyjny zapał i dbając tylko o to, żeby nie narazić się Maziarskim
wszystkich krajów. Być może przyjdzie nam za te
grzechy zapłacić, znosząc prześladowanie ze strony
inwazyjnych krzewicieli „tolerancji”. Ale cóż – Bóg
dopuszcza takie rzeczy, gdy formalni wyznawcy
mają Go na ustach, a w sercu noszą, na przykład,
„liberalną demokrację”.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O
Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me
serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim
ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją. Amen.
Św. Katarzyna ze Sieny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim oraz prawie Diecezji Sosnowieckiej.

1. Dzisiaj w I Dzień Świąt Wielkanocnych, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona będzie na
remonty w naszym Kościele. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!
2. Jutro II Dzień Świąt. Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w Kościele jak w każdą Niedzielę. Ofiarę na tacę w
tym dniu składamy na Katolickie Uczelnie. Serdeczne Bóg zapłać!
3.Przez cały tydzień do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św.
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
4. Przyszła Niedziela, II Niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego - możemy zyskać odpust
zupełny. Rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu przynosimy Skarbonki Miłosierdzia do Kościoła, w
których zgromadziliśmy jałmużnę wielkopostną i pozostawiamy na balustradzie. O godz. 15.00 w Kościele Godzina
Miłosierdzia Bożego 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.
5. Serdecznie dziękujemy, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przysłużyli się do przygotowania Świętego
Triduum Paschalego i do Świąt Wielkanocnych. Niech Pan Jezus będzie wam nagrodą. Bóg zapłać!
6. 24 IV 2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego
do salki Jana Pawła II na wikariacie.
7. 25.04.2019r zapraszamy na Mszę św. o godz.15.00 na Jubileusz 100 - lecia naszej parafianki, inf. w int.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 6.00; 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 21.04.2019-28.04.2019r
21 kwiecień - Niedziela
Wielkanoc
6.00*Rezurekcja *Za parafian
9.00+ Stanisław Cop - od żony z rodziną
10.30+ Zofia, Jan, Helena i Władysław Świaccy;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak
12.00+ Julia i Franciszek Gajdzińscy; + Janina i
Tadeusz Musialscy; + Aniela Pilarczyk
18.00+ Józef w 34 r. m., Zofia i Jan Pomietło;
+ Zdzisław i Danuta Lasak
22 kwiecień - poniedziałek
II Dzień Świąt Wielkanocnych
7.00+ Jerzy w 6 r. śm. i Mieczysław Podsiedlik
9.00+ Jerzy Biedak
- od Marii Wacowskiej z dziećmi i wnuczkami
10.30+ Janina i Jerzy Panek w r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu Św.
18.00+ Irena Pawlik w 3 r. śm.
- od córki i wnuka z rodziną
23 kwiecień - wtorek
7.00+ Jerzy Perkowski - od teściów Sokołowskich
18.00+ Barbara Molenda
- od Zbigniewa Barczyka z żoną
24 kwiecień - Środa
7.00+ Genowefa Pandel
- od sąsiadów Antosików i Brodzińskich

18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
25 kwiecień - Czwartek
7.00+ Joanna Mogiła - od Krystyny i Mariusza Orzeł;
Wiesławy i Jana Badełek
15.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Jadwigi
Gajdzińskiej w 100 r. ur. - od Koła Różańcowego
18.00+ Jerzy Perkowski
- od Ewy i Mirosława Piątek z rodziną
26 kwiecień - Piątek
7.00+ Jerzy Biedak - od rodziny Bobczyńskich z Katowic
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
27 kwiecień - Sobota
7.00+ Irena Grunt - od Szymajskich
7.00+ Andrzej Mucha - od żony Iwony
18.00+ Marianna Wołczyńska
- od sąsiadów Jaworskich z rodziną
28 kwiecień - Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00+ Stanisław Korusiewicz
9.00+ Stanisław Gajos - od rodziny Nowaków
10.30+ Jan w 6 r. śm., Helena, Franciszek, Rozalia i
Marianna Zagała; + Weronika, Stefan, Antonina
i Stanisław Grzanka; + Józefa i Jan Jaśko
12.00+ Jerzy Frankowski - od żony i córek
15.00* Godzina Miłosierdzia
18.00+ Wojciech Psonak; + Witold Bednarz

