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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni
więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok
Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego:
«P a n m ó j i B ó g m ó j ! »
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli
życie w imię Jego. J 20, 19-31
Miłość o imieniu miłosierdzie
Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. Kiedy spotyka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego
ran. Patrząc na nie zrozumiał, że życie jest mocniejsze niż rany, że można żyć z ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”.
W Jezusie spotykają się i stykają rany

człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, że siła
Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi
imię Boże miłosierdzie. W jednym z wywiadów na
pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks. Feliks Folejewski, pallotyn, zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego, tak odpowiedział: „To jest dar, ale i zadanie. Miłosierdzie
Boże to nie znaczy, że Bóg przymyka oczy na na-
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sze grzechy i że można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest wychowywaniem do coraz większej
delikatności wobec Bożej miłości. Jeśli mam świadomość, że ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim
niewdzięcznikiem, bym jednocześnie godził w tę
miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”. I dalej mówił: „Pamiętam, jak mój znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerschmidt,
napisał na swoim obrazku z okazji 50-lecia kapłaństwa: Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu i
ludziom.
Pełnym objawieniem Miłosierdzia Bożego
jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Misterium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do
człowieka, który „własnego Syna nie oszczędził, ale
Go za nas wydał”. W śmierci Chrystusa Bóg jest
blisko człowieka dając siebie, aby człowiek mógł
uczestniczyć w Jego życiu. Dzięki działaniu Ducha
Świętego człowiek otwiera się na działanie miłosierdzia i dostrzega swoją godność, która daje mu

możliwość zjednoczenia z Chrystusem, czyli świętości. Jako chrześcijanie mamy najpierw uwielbiać Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A
następnie to miłosierdzie wzywa nas do tego, byśmy
– sami doświadczywszy stawali się miłosierni wobec
innych przez słowo, czyn i modlitwę.
Pełen łaskawości, współczucia Bóg patrzy na
każdego z nas w tę Niedzielę Miłosierdzia. On pragnie dotykać naszych ran i przemieniać je w perły,
ponieważ „do końca nas umiłował” i chce, „byśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Ta
miłość zaprasza nas, byśmy czerpali siłę do życia, do
uzdrawiania ran w nieustannym powtarzaniu: „Jezu,
ufam Tobie”. Dlatego też warto mieć nieustanną
świadomość słów bł. ks. Michała Sopoćki, że „w
zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko
serca gorące, które wśród burz i posuchy czerpią
moc z ufności w Miłosierdzie Boże”.
Ks. Leszek Smoliński

MIŁOSIERDZIE BOŻE
M i ł o s i e r d z i e w S t a r y m
T e s t a m e n c i e
Miłosierdzie Boga objawiło się już w akcie stworzenia świata. Bóg z miłości do Adama i Ewy chciał
przebywać z nimi w raju, jednak oni tę miłość odrzucili. Pomimo tego Bóg upodobał sobie Naród
Wybrany spośród wszystkich innych narodów i zawarł z nim przymierze na Górze Synaj. Nadał mu
Prawo i obiecał zesłanie Mesjasza – Jezusa Chrystusa, który miał zgładzić ich grzechy i przywrócić
utraconą przyjaźń.
M i ł o s i e r d z i e w o s o b i e
J e z u s a C h r y s t u s a
Bóg Ojciec spełnił obietnicę zesłania Zbawiciela i
Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego począł
się w łonie Maryi. Przyszedł na świat w ubogiej stajence i nie szczędził trudu, aby okazywać Izraelitom
swoją miłość. Przemierzał ich kraj, uzdrawiając
chorych, wskrzeszając zmarłych, wypędzając złe
duchy i głosząc Ewangelię, w której zawarł zasady
Nowego Przymierza.
Miłosierdzie Boże w pełni objawiło się na Golgocie, kiedy to Chrystus stał się Barankiem. On, niewinny, wziął na siebie grzechy całego świata. Nikt
go do tego nie zmuszał – z miłości do ludzi umarł za
nich. Przelewając swoją Krew, ofiarował samego
siebie jako ofiarę doskonałą Swemu Ojcu, przez co
zmazał grzechy wszystkich ludzi.
Po trzech dniach zmartwychwstał – zwyciężył
śmierć i szatana. Od tej pory, bramy nieba są otwarte dla dusz, zostało przywrócone życie wieczne,
utracone wcześniej przez grzech nieposłuszeństwa

Adama.
Jezus obiecał, że jest z ludźmi: „przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata”. Zesłał na Apostołów Ducha Świętego, który ma pomagać im w życiu na ziemi i przypominać nakazy Chrystusa.
M i ł o s i e r d z i e B o ż e w
ż y c i u o c h r z c z o n e g o
W życiu każdego człowieka największym darem od
miłosiernego Boga jest właśnie życie – stworzone
przez Boga i nieustannie podtrzymywane.
W katolicyzmie chrzest uważa się za szczególne wybranie człowieka do synostwa Bożego. Chrystus realizuje swoje słowa:
„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż
do końca [tego] czasu.” (Mt 28, 20) i pozostaje w
kościołach katolickich i prawosławnych ukryty w
Najświętszym Sakramencie.
Ciągle z miłości do człowieka uniża się i przychodzi
do niego podczas Komunii Świętej. Wtedy łączy się
w sposób nadprzyrodzony z człowiekiem.
Nieskończone miłosierdzie okazuje podczas każdej
Mszy Św., która jest tą samą ofiarą jak ta na krzyżu,
czyli jedyną ofiarą w Nowym Testamencie, ofiarą
czystą i doskonałą. Podczas każdej Mszy św. Chrystus ofiaruje się za wszystkich ludzi.
Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza
wiernym grzechy w sakramencie pokuty. Udziela
swej miłości małżonkom i zachęca, aby to na niej
budowali swoje życie.
Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych jako kochający uzdrowiciel i podtrzymuje ich w cierpieniu.
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Licowanie z urzędem
Czasem trzeba się wygłupić przed ludźmi, żeby się nie wygłupić przed Bogiem.
Franciszek padł na kolana i pocałował stopy kilkorga czarnoskórych polityków. Wydarzyło się to w
Watykanie w pierwszej połowie kwietnia, na zakończenie czegoś w rodzaju
dwudniowych rekolekcji
dla przywódców doświadczonego wojną domową Sudanu Południowego.
Natychmiast w sieci rozległy się głosy oburzenia: „Papież szaleje”,
„Szokujące zachowanie
papieża”, „Brak szacunku Franciszka do sprawowanego urzędu”.
Taka się już w niektórych katolickich środowiskach
tradycja zrobiła, że gesty papieża z zasady traktuje
się tam ewangelicznie. Czyli tak, jak niektórzy bohaterowie Ewangelii traktowali zachowanie Jezusa.
Też mówili o Nim: „odchodzi od zmysłów”. Pan
Jezus też niejednego szokował zachowaniem
„nielicującym z godnością sprawowanego urzędu”,
gdy biesiadował z grzesznikami i celnikami albo
pozwalał się dotykać nierządnicy. No i wreszcie to
umywanie nóg. Trochę podobne do gestu Franciszka, czyż nie?
– Ale tam byli apostołowie! – zaprotestuje ktoś. No
tak, i co z tego? Judasz też był apostołem, też tam
był i też mu Jezus nogi umył. Zbawiciel polecił swoim uczniom wszystkich czasów tak właśnie sprawować władzę i nie zastrzegł, że warunkiem umycia
komuś nóg jest czystość jego duszy.
Jednym z tytułów od wieków używanych przez papieży jest „Sługa Sług Bożych”. Koresponduje on z
wezwaniem Jezusa: „Kto by między wami chciał się
stać wielkim, niech będzie sługą waszym”. MotyDo wspólnoty Kościoła została
włączona:
Nina Przybyłek
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Wandę Motyl, 88 lat
Śp. Andrzeja Wacowskiego, 58 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

wacja tytułu więc szczytna, ale z realizacją to różnie
w historii bywało. Niejeden następca św. Piotra dawał ludziom „odczuć swą władzę”, i to ostro, choć
Jezus wyraźnie powiedział:
„Nie tak będzie między wami”. Ale to jakoś nie naruszało godności urzędu. Gdyby papież był wielkie panisko, to by było w porządku?
Otóż nie byłoby. Ewangelię
traktuje się poważnie, a nie
robi się z niej metafory.
Służba to umywanie nóg, jak
trzeba, to dosłowne. A jak
trzeba, to i dosłowne całowanie nóg.
Niektórzy krytycy gestu papieża nie zadali sobie
nawet trudu, żeby sprawdzić, dlaczego on to zrobił.
A zrobił to, błagając sudańskich polityków o zachowanie pokoju. Trwający tam od lat konflikt między
plemionami pochłonął już dziesiątki tysięcy ofiar, a
miliony pozbawił domów. Teraz pojawiła się szansa
– po podpisaniu pokoju przedstawiciele zwaśnionych stron mają stworzyć wspólny rząd. To oni
wzięli udział w „rekolekcjach” i to ich nogi całował
papież.
Powątpiewali niektórzy, czy to coś da. I pytali, czy
ci politycy na to zasługują. – A czy apostołowie zasługiwali na gest Jezusa? – można odpowiedzieć
pytaniem.
Nie jest naszym zadaniem kalkulowanie, co wyjdzie z umywania czy całowania nóg, i zabieranie się za to tylko wtedy, gdy
są widoki na efekty. Sługą jest ten, kto służy, a nie zadowala
się tytułem sługi..

Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, przyjdź
mnie oświecić.
Jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.
Jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.
Jestem ślepa – pozwól abym przejrzała.
Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.
Jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.
Jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi poznać
Jezusa.
Przyjdź, mój Pocieszycielu! Przyjdź, moja radości!
Przyjdź, moja światłości! Przyjdź, moja mocy!
Przyjdź, Dawco pokoju! Duchu Święty, powierzam
się Tobie.
bł. s. Maria – „Mała Arabka”

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. II Niedzielą po Wielkanocy, Niedzielą Miłosierdzia Bożego, rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Przyniesione
do Kościoła Skarbonki Miłosierdzia pozostawiamy na balustradzie. 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 jest przeznaczona na Caritas, czyli Dzieła Miłosierdzia
Kościoła.
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Modlimy sie za kapłanów i prosimy o nowe i liczniejsze powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00; I Piątek miesiąca. Spowiedź św. w
Kościele od godz. 17.30 I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00 Msza Św. dla Żywego Różańca o
godz. 17.00
3. Od 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe w Kościele po Mszy św. o godz. 18.00 a w Sanktuarium Matki
Bożej na Skałce na Podzamczu, Msze św. i nabożeństwo majowe o godz. 17.00 Serdecznie wszystkich, bez wyjątku zapraszamy do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach i w tak pięknej aurze.
4. 3 maja 2019r Msze święte w porządku Niedzielnym. Uroczystości Miasta i Gminy oraz Straży Pożarnej w
Ogrodzieńcu. Msza św. za Ojczyznę w Kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu o godz.
14.00 połączona z obchodami Konstytucji 3 Maja.
5. 1 maja kancelaria parafialna będzie nie czynna
6. V Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 22 do 25 czerwca 2019r. Pielgrzymka Ogrodzieniec - Jasna Góra - Niepokalanów. Regulamin i zapisy na stronie www.pielgrzymka.olkusz.pl Zachęcamy do udziału.
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; od 1 maja w
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu w Niedzielę i w tygodniu o godz. 17.00
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 28.04.2019-05.05.2019r
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, Jana i Mariannę Bednarz

18.00+ Stanisław Biedak

29 kwiecień - poniedziałek
7.00+ Barbara Molenda - od córki i wnuka z żoną
7.00+ Andrzej Mucha - od Zbigniewa Musiała z rodziną
18.00+ Marianna Wołczyńska - od Anny Ziaja z rodziną
30 kwiecień - wtorek
7.00+ Henryk Jasiówka
- od rodziny VOGT z Dąbrowy Górniczej
7.00+ Andrzej Mucha - od Genowefy Musiał
18.00+ Barbara Molenda - od Anny i Pawła Baran
01 maj - Środa Święto Pracy
7.00+ Janina Żyła w 11 r. śm.
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
02 maj - I Czwartek Św. Flagi Narodowej
7.00+ Wanda Motyl
- od wnuka Marcina Fauska z synem Oliwierem
15.00* Cementownia
17.00* Skałka

04 maj - I Sobota Św. Floriana - patrona Strażaków
7.00+ Jerzy Biedak
- od Marcina i Elizy z rodziną oraz Joanny Janos
17.00* Skałka
17.00* Żywy Różaniec
18.00+ Kazimiera Piela
- od wnuka Radosława z żoną i dziećmi

03 maj - I Piątek
Uroczystość NMP - Królowej Polski
7.00+ Irena Grunt - od Żyłowej
9.00* Za parafian
10.30+ Zygmunt Pilarczyk w 7 r. śm.
12.00+ Irena i Stanisław Bodziony z racji imienin
14.00* Za Ojczyznę
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych

05 maj - Niedziela III Niedziela Wielkanocna Biblijna
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kolton;
+ Stefan Podsiadło
9.00+ Stanisław Cop - od żony z rodziną
10.30+ Stanisław i Maria Molenda;
+ Janina Bogucka i ich zm. rodzice
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Mateusza Palińskiego
w 18 r. ur.
17.00* Skałka
18.00+ Stanisława, Edward i Henryka Rokita; + Natalia i
Józef Ziaja; + Elżbieta Mudyna; + Krzysztof Lesiak

