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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie». J 14, 23-29
Poruszający umysł i serce
Sługa Boża s. Leonia Maria Nastał, służebniczka
Najświętszej Maryi Panny, opisała w swoim
Dzienniku, co dane jej było zrozumieć pewnego
razu przy odmawianiu „Wierzę w Boga”, po wymówienia słowa „wszechmogącego”. Relacjonuje
tak: „Głos wewnętrzny przerwał mi: «Dzieła mojej wszechmocy otaczają cię dookoła we wszechświecie. Wiedz jednak, że daleko więcej uwydatnia się moja wszechmoc w stwarzaniu w duszy
cudów łaski. Każde posunięcie duszy na drodze
doskonałości, każde pomnożenie w niej miłości,
jest cudem wszechmocy Bożej. A cudem wszystkich cudów jest tajemnica Eucharystii, tajemnica
zjednoczenia duszy z Bogiem przez Sakrament
Miłości” (nr 154, pod datą 28 VIII 1936 r.).
Łaska Boża pomaga nam uwierzyć i pomaga nam głębiej wnikać w tajemnicę naszej

wiary. Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa nadaje
naszemu życiu nowy sens. Czytając tekst dzisiejszej Ewangelii, odkrywamy, że głównym celem
Ducha Świętego nie jest przekazywanie informacji.
To prawda, że jest On Nauczycielem i Doradcą,
który może nas doprowadzić do poznania całej
prawdy. Duch Święty nie ogranicza się do przekazywania nam wiedzy. On również jest pełnią miłości, którą ukochał nas Jezus, umierając za nas na
krzyżu - miłości tak wielkiej, że złamała na zawsze
panowanie grzechu i śmierci. A będąc jednocześnie
Ogniem, który oczyszcza, i Gołębicą, która niesie
nam pokój, Duch Święty porusza nie tylko nasz
umysł, ale też i serce.
Kilka dni przed Wniebowstąpieniem Jezus
mówił do swoich uczniów: „Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszyst-
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ko, co wam powiedziałem... Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was...”.
To obietnica stałej obecności Chrystusa w Kościele
aż do końca czasów. Obecności przez Ducha Świętego.
Spójrzmy, na jak wiele sposobów Duch
Święty udziela się wierzącym. Możesz Go odnaleźć
w modlitwie. Niesie ci uzdrowienie i łaskę w sakramentach. Jego namaszczenie pomaga ci głębiej poznać Jezusa. On sprawia, że słowo Boże staje się dla
ciebie żywe. On czyni cię nowym stworzeniem!
Ks. prof. Henryk Seweryniak, zastanawiając
się, co znaczy „być chrześcijaninem dzisiaj” stwierdza: W Polsce Kościół, jeden z głównych protagonistów przemian demokratycznych w tym regionie

PYTANIA I ODPOWIEDZI

świata, znalazł się już od ładnych paru lat na ławie
oskarżonych. Dawni „bracia z kruchty”, czasem
„błędni rycerze”, a już szczególnie kolaboranci stali
się chętnie oskarżycielami, sędziami, obrońcami z
urzędu... W szkole, w pokoju nauczycielskim, w
ośrodku terapeutycznym do dobrego tonu należy powołanie się na Freuda i buddyzm zen, na Junga i religijność ekologiczną, na Nitzchego i horoskopy, ale
nie na Jezusa i wartości ewangeliczne.
Jako Ci, którzy uwierzyliśmy Bogu, otwierajmy się na wciąż nowe powiewy Ducha Świętego i
Jego dary. Pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
Posłużmy się słowami papieża Benedykta XVI:
„Kościoła nie trzeba budować, trzeba nim żyć”.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

86. Czy Duch Jezusa kształtował życie ludzkie
zawsze i wszędzie?
Duch Jezusa jest Duchem Boga, którego nazywamy
Duchem Świętym, oficjalnie uznanym na I Soborze
Konstantynopolitańskim w 381 r. jako trzecia osoba
Trójcy Świętej, który na równi i wspólnie z Ojcem i
Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Św. Augustyn
nazwał Ducha Świętego miłością pomiędzy Ojcem i
Synem. Trochę inaczej mówi Paweł: „...miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Bóg,
który jest miłością (1 J 4, 8. 16), jest nierozłącznie i
odwiecznie żywą i kochającą relacją, którą nazywamy Ojcem - Synem - Duchem.
Są trzy greckie słowa oznaczające miłość, które dobrze ujmują działanie Ducha Bożego w ludzkim życiu. Po pierwsze, eros jest tym rodzajem miłości
stwórczej, jaką posiadają mężczyzna i kobieta w
płodzeniu dzieci. Stwórcza miłość Boga jest wyrażona jako Duch lub Tchnienie (ruah) Boga, które
unosi się nad wodami (Rdz 1, 2) i tchnie w człowieka tchnienie życia (Rz 2, 7). Ten sam stwórczy
Duch zstępuje na Maryję (Łk 1, 35). Po drugie, philia jest miłością przyjaźni. Boża miłość przymierza
wykracza poza stwórczość w kierunku wzajemnego
umocnienia: „Ja będę twoim Bogiem, a ty będziesz
moim ludem”. Oznacza to, że Bóg podejmuje wobec nas zobowiązanie i oczekuje podobnej odpowiedzi. Jezus mówi o takiej miłości: „...nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 15b). Według
Jana, Bóg w Jezusie pragnie przekazać najgłębszą i
najskrytszą tajemnicę Bożej rzeczywistości. To właśnie robią przyjaciele. Po trzecie, agape jest miłością, która oddaje nawet samo życie dla dobra ukochanej osoby. „Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swo-

Michael L. Cook SJ

ich” (J 15, 13). I rzeczywiście: „W tym objawiła się
miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4, 9). Stąd możemy powiedzieć: gdyby nie
Duch Boży, to znaczy Boża miłość stwórcza, zawierająca przymierze i dająca siebie, nie byłoby życia
ludzkiego nigdzie i nigdy.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
*****

1) Tomasz Krzysztof Barnaś, kawaler
lat 26 zam. Zawiercie i
Dagmara Ada Bzdęga, panna
lat 24 zam. Ogrodzieniec
2) Damian Piotr Kaczorowski, kawaler
lat 31 zam. Wysoka i
Monika Maria Hechmann, panna
lat 35 zam. Ogrodzieniec
3) Michał Żmuda, kawaler
lat 26 zam. Ludwinów i
Marta Agnieszka Jagła, panna
lat 25 zam. Ogrodzieniec
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Adrian Graboś i
Katarzyna Izabela Małecka
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!
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Bóg widział ten film
Historia zbawienia dzieli się na ery przed Chrystusem i po Chrystusie, a nie przed filmem i po filmie.
Taki rysunek satyryczny wpadł mi w oko – brodaty
Pan Bóg siedzi na tronie i mówi: „Jak tak na was
patrzę, to przestaję wierzyć w siebie”.
No właśnie – sądząc po nastrojach
społecznych, odnosi się wrażenie, jakby Pan Bóg obejrzał film Sekielskich,
po czym zwątpił i abdykował. I że w
tej sytuacji jedyne, co nam zostało, to
przekazać Kościół syndykom masy
upadłościowej i czekać, aż zamkną
interes.
Ale zaraz, film pokazał paskudną rzeczywistość, i bardzo dobrze, bo najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa. Pytanie jednak, czy ta prawda jest
dla nas nowa, czy też po prostu boleśnie zderzyliśmy się z faktem, że tajemnica nieprawości wciąż
jest aktualna. Owszem, to przykre, że postęp moralny nie idzie w parze z cywilizacyjnym, ale takie są
fakty. Epoka „dobroludzizmu”, smartfonów i lotów
kosmicznych zupełnie nie przeszkadza rozwojowi
duchowej gangreny. A w dodatku okazuje się, że to
zło nie jest ani trochę mniej obrzydliwe, niż bywało,
na przykład, w średniowieczu. Jego okropność
wzmaga fakt, że dzieje się nawet w sąsiedztwie największych świętości. Wtedy człowiek zadaje sobie
pytanie, jak to możliwe, że ktoś, kto codziennie obcuje z samym Bogiem, kto dotyka Jego Ciała, jednocześnie robi takie rzeczy… Czy Bóg mógł kogoś
takiego powołać? Czy to wszystko nie jest jedną
wielką pomyłką?
Ale chwileczkę – czy z takim Judaszem było inaczej? Był bez żadnych wątpliwości powołany. Miał
bezpośredni dostęp do Jezusa. Był z Nim prawie
cały czas, a skoro trzymał kasę, to pewnie dlatego,
że należał do takich, co to potrafią „wszystko załaDo wspólnoty Kościoła została
włączona:
Anna Maria Sikora
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:
Śp. Janinę Guzik, 90 lat
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

twić”. Jak widać, te rzeczy to wszystko dary, a to,
co z nimi kto zrobi, to zupełnie inny temat. Dary,
jakie miał Judasz, nie powstrzymały go
przed kradzieżami, może też i innymi
świństwami, a wreszcie przed najcięższą zdradą. Miał być świętym apostołem, ale wybrał grzech, który go zniszczył. Ale rzecz znamienna: jego grzechy najpierw ugodziły Jezusa. To bezpośrednio przez nie Zbawiciel został
zmiażdżony i zabity.
Zawsze tak jest. Jeśli ktokolwiek na
tym świecie pada ofiarą czyjejś niewierności, podłości, zła – to Jezus pada
pierwszy. Jeśli ktokolwiek zostaje niewinnie
skrzywdzony, to On jest skrzywdzony najpierw.
Dzięki temu jest dla nas nadzieja zbawienia.
W Ewangelii to wszystko jest. Dobra Nowina nie
jest orędziem ludzkiej bezgrzeszności, tylko upartej
miłości Boga do człowieka. Jeśli więc ktoś, słysząc
o ludzkich grzechach, odchodzi od Chrystusa, jest
jak pasażer, który na pełnym morzu rzuca się w odmęty, bo fale zalewają statek.
Jezus dokładnie wiedział, za kogo się ofiaruje. Jest
największym realistą. „Nie potrzebował niczyjego
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co
w człowieku się kryje” – czytamy u Jana Ewangelisty. Miał prawo zareagować obrzydzeniem. Zamiast
tego za nas umarł.
Franciszek Kucharczak
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, Duchu czcigodny i wszechmocny,
któryś uczynił wszystko. Wszystko trzymasz
w swej ręce, Ty, który jesteś ponad wszelką
mądrość i moc. Nikt nie może Cię opisać ani
pojąć, ani zgłębić. Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty. Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły.
Błogosławimy Cię, Panie wszystkich rzeczy.
Panie bardzo dobry! Od Ciebie wszelkie istnienie, wszelkie oddychanie, wszelka myśl
i wszelkie poznanie Boga. Błogosławimy
Cię, bo Ty nam dajesz widzieć piękność nieba, bieg słońca, koło księżyca i gwiazd
wspaniałości. I dlatego wołamy: Chwała Tobie, Duchu!
Z liturgii wschodniej

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. W tym tygodniu przypada I Sobota miesiąca, wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz.
17.00 Msza św. w Kościele dla Kół Różańcowych. Odwiedziny chorych od godz. 9.00 W tym dniu przypada również Dzień Dziecka. Dziadkowie, rodzice, opiekunowie i wszyscy dorośli ogarnijmy najmłodszych
modlitwą i dawajmy im wzór dobrego wychowania. W środę na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 Matce
Bożej polećmy nasze dzieci, a w piątek Miłosierdziu Bożemu polećmy dzieci zmarłe na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 W tym dniu rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe. Wszystkich zapraszamy do oddawania czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu, codziennie po Mszy św. o godz. 18.00
2. W piątek 31.05.2019r święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny W tym dniu na zakończenie
majówki, o godz. 15.00 na Morusach i w Józefowie i w Śrubarni odbędzie się poświęcenie pól, połączone ze Mszą św. Będziemy prosić, aby Dobry Bóg Błogosławił, strzegł i darzył dobrymi plonami, a
Matka Boża wypraszała wszelki łaski. Mieszkańców prosimy o przygotowanie godnego miejsca do
sprawowania czynności liturgicznych.
3. V Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 22 do 25 czerwca 2019r.
Pielgrzymka rozpocznie się z Ogrodzieńca i będzie przebiegała przez Jasną Górę do Niepokalanowa.
Bliższe informacje, 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;
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 26.05.2019-02.06.2019r
26 maj - Niedziela VI Niedziela Wielkanocna
7.00+ Jan Boruc w 13 r. śm. - od żony
9.00+ Paweł Panek w 2 r. śm. - od żony z dziećmi
10.30* Rocznica I Komunii Świętej
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłe mamy

z okazji Dnia Matki
27 maj - poniedziałek
7.00+ Marek Gaweł - od szwagra Jana z rodziną
17.00 * Skałka
18.00+ Tadeusz Lipczyk w 4 r. śm.
28 maj - wtorek
7.00+ Marek Gaweł
- od Lidii i Adama Paciej z dziećmi
17.00* Skałka
18.00+ Józef Molenda; + Stanisława Cholewa;
+ Leonarda Pilarska
29 maj - Środa
7.00+ Andrzej, Janina, Michał i Jacek Szymajda
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

* Polecamy dzieci z okazji Dnia Dziecka

30 maj - Czwartek
7.00+ Marek Gaweł
- od swatów Cecylii i Adama Polaków z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Janina Staśko - od córki i syna z rodzinami
31 maj - Piątek
7.00+ Marek Gaweł - od Mateusza Pacia z żoną
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
i zmarłe dzieci z okazji Dnia Dziecka
01 czerwca - I Sobota
7.00+ Marek Gaweł
- od Ewy Dudkiewicz, Marceliny i Sylwii z rodziną
17.00* Skałka
17.00* Koło Żywego Różańca
18.00+ Kazimiera Piela - od rodziny Lefków
02 czerwca - Wniebowstąpienie Pańskie
7.00+ Jerzy Perkowski
- od Marii i Edwarda Korczyńskich
9.00+ Kornelia Fajt w 4 r. śm.
10.30+ Kazimierz Rudnicki w 7 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00* Skałka
18.00+ Stefan i Helena Maciążek - od córki z rodziną

