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Po Mszy św. rano, strojenie choinek i żłóbka.
Zapraszamy do pomocy, młodzież i dorosłych.
Już z góry serdecznie dziękujemy!
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma
dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im
powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i
ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Łk 3,10-18
Radość z bliskości Pana
W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas
słowami św. Pawła do radości: „Radujcie się
zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie
się”. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć,
by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą
czy dobrym humorem? Św. Franciszek z Asyżu
uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją
przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość
duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem
wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym
swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność
Boga i być wdzięcznym.

Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi
nam ona konkretne przykłady osób, które odkryły
w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi.
Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 –
1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska
Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie
pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na
całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w
tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę,
przez ponad pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło
przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z
Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było
nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta
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cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje
zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka
praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach
ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt
inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele
przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin
może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia
czymś nierealnym. Patrząc jednak w duchu wiary,
możemy dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy
o tym choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się
tylko Komunią Świętą.
Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi
nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto
szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego
Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do

PYTANIA I ODPOWIEDZI

spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie
oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na
wieczorne Msze św. roratnie. Ale jakże wiele światła
rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła
pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy
klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz
przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek).
W tym czasie adwentowego oczekiwania na
spotkanie z Panem częściej obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje
otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic
się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i
błaganiu z dziękczynieniem”.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

73. Czy Jezus nie jadł i nie pił z uczniami po
swoim zmartwychwstaniu?
To pytanie prowadzi nas do dalszego rozwoju tradycji, a zwłaszcza do opowiadań o ukazywaniu się Jezusa. Pisma Pawłowe dają nam podstawowe twierdzenie Kościoła pierwotnego, że Jezus zmartwychwstał i ukazał się wszystkim apostołom od Piotra
poczynając do samego Pawła. Chociaż Paweł wie,
że Jezus został pogrzebany, nigdy nie wspomina o
pustym grobie. Po raz pierwszy pusty grób pojawia
się u Marka 16, 1-8 (ww. 9-20 są późniejszym dodatkiem do Ewangelii). U Marka nie ma jednak opisów ukazywania się Jezusa. Podstawową proklamację: „powstał” (w. 6) oznajmia kobietom
„młodzieniec” (podobna do anioła postać objawiająca). Pusty grób zatem okazuje się być przyczyną
rozwoju opowiadań o ukazywaniu się Jezusa. Mateusz 28, 1-20 reprezentuje coś w rodzaju etapu przejściowego. Zachowuje, a nawet rozwija objawiające
spotkanie z aniołem, ale potem zestawia je z podobnym ukazaniem się samego Jezusa (ww. 9—10).
Niemniej jednak Mateusz przede wszystkim skupia
się na poleceniach już wywyższonego Pana danych
Kościołowi na wszystkie dni aż do skończenia świata (ww. 16-20). Natomiast u Łukasza 24,1-53 najbardziej zbliżamy się do wyobrażenia sobie zmartwychwstałego Jezusa jako zmarłego przywróconego do życia. Je z uczniami i pozwala im się dotknąć,
by dowieść, że nie jest duchem, ale naprawdę ma
„ciało i kości”. Jednakże, również u Łukasza, główną sprawą jest przekazanie podstawowej proklamacji (ww. 5-7. 19-20. 26. 34. 46), która jest ściśle
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związana z wypełnieniem Pisma (ww. 25-27. 32. 4446). Ta wyjątkowo fizyczna demonstracja (ww. 3643) może być sposobem Łukasza na wypełnienie
zapowiedzi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, że
nie będzie jadł ani pił aż to „się spełni w królestwie
Bożym” (22, 15-18). Na koniec, Jan przedstawia coś
w rodzaju wyzwania dla tych, którzy, aby uwierzyć,
upierają się przy demonstracji fizycznej (niewierny
Tomasz): błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).
Wszystkie nasze źródła zgadzają się co do tego podstawowego faktu chrześcijańskiego: że Bóg rzeczywiście i prawdziwie wskrzesił Jezusa z martwych.
Jest to fakt niezbędny, na którym opiera się cała wiara chrześcijańska. Czy się zechce wierzyć, że Jezus
dosłownie ukazał się uczniom, jak to zostało opowiedziane u Mateusza, Łukasza i Jana, czy nie, nie
można utrzymać ciągłości z tradycją apostolską negując fakt zmartwychwstania. Opowiadania o ukazywaniu się Jezusa, tak jak opowiadania o dzieciństwie, przekazują tę główną prawdę religijną w najlepszy możliwy sposób. Opowiadanie Łukasza o
dwóch uczniach w drodze do Emaus (24, 13-35) jest
wspaniałą historią, która nadaje bardzo konkretny
kształt naszemu wyobrażeniu zmartwychwstałego
Jezusa. Kim jest ta zmartwychwstała i tajemnicza
postać? Jest tym samym Jezusem, którego znaliśmy
przed śmiercią: Jezusem, który szedł z nami drogą,
wyjaśniał nam Pisma, wchodził do naszych domów i
łamał z nami chleb. Jest tym samym Jezusem, ale
teraz przemieniony przez moc Ducha. Nadał rozpoznajemy Go w łamaniu chleba.

2018,

numer

52

Str.

3

Rewolucjonizm seksualny
Kto nie chce się dzielić, zazwyczaj nie chce się i mnożyć.
W księgarni będąc, ujrzałem głośną książkę do edukacji seksualnej dzieci i młodzieży pod redakcją modelki Anji Rubik. Przejrzałem pobieżnie na miejscu.
I słusznie zrobiłem, bo gdybym to „dzieło” kupił, musiałbym je potem ukrywać,
żeby go jakiś młody nie znalazł i się nie „wyedukował”.
Nie żeby to była najgorsza
rzecz w obiegu. Oczywiście
są rzeczy jeszcze okropniejsze – ale one nie uzurpują sobie prawa do nauczania młodych.
Orędownicy edukacji seksualnej w hedonistycznym wydaniu mówią często: jeśli nie
zadbamy o edukację seksualną, młodzi dowiedzą się
o seksie od swoich rówieśników przy śmietniku. Po
pierwsze, to fałszywa alternatywa, bo kłamliwie zakłada, że zarówno rodzice, jak i szkoła nie zapewniają małolatom odpowiedniej wiedzy w zakresie
dojrzewania, i jeśli nasze dzieci nie otrzymają
„postępowej” seksedukacji, będą zdane wyłącznie
na „śmietnik”. Po drugie, śmiem twierdzić, że nawet
śmietnik byłby lepszy od tego, z czym pchają się
tamci. Szkodliwość ich programów wynika głównie
z tego, co prezentuje wspomniany „podręcznik”: z
bezprawnie przywłaszczonego sobie szyldu edukatorów, z udawania certyfikowanych fachowców,
przekazujących rzetelną wiedzę. To daje czytelnikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, którego
nie daje rzeczony śmietnik. – Dokształcam się przecież – myśli taki młody odbiorca, gdy w rzeczywistości się odkształca. – Dowiaduję się – cieszy się,
gdy w istocie ulega wielkiemu oszustwu. Oszustwo
to polega na ustawieniu człowieka w roli wyłącznie
biorcy przyjemności i zrobienia z niego egoistycznego bęcwała. Tam już praktycznie nie ma refleksji,
jakoby seks służył czemuś innemu niż przeżycie jak
najmocniejszych doznań. Dlatego w książce najbardziej rzucają się w oczy zdjęcia całujących się chłopaków albo namiętnie ściskających się dziewczyn,
Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Julia Myrta
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

pełno tam informacji o seksie homoseksualnym, tak
jakby to była rzecz najnormalniejsza i absolutnie
powszechna. Między tym zachwyty nad masturbacją. Strona za stroną lecą informacje o pigułkach takich i siakich, prezerwatywach męskich,
żeńskich i nijakich, instrukcje
zażywania, zakładania, używania. Wszystko tak formułowane,
żeby najdalej piętnastolatek poczuł się zachęcony do podjęcia
aktywności seksualnej. Ale
„odpowiedzialnie” – czyli tak,
żeby z tego dziecka nie było. To
bodaj jedyny rodzaj odpowiedzialności, dostępny umysłowości „edukatorów” – nie dopuścić
do tego, żeby seks spełnił swoją prawdziwą rolę, dla
której w ogóle zaistniał.
– To przecież społeczne samobójstwo! – zawołałby
świeżo przybyły ufoludek, nieoswojony jeszcze z
bredniami rewolucjonistów seksualnych. Wielu jednak, urabianych i formatowanych przez kapłanów
laicyzmu, coraz słabiej to widzi. Innych zaś uspokaja myśl, że natura sobie z tym poradzi.
No tak, z pewnością. Tylko ludzi szkoda.
Franciszek Kucharczak

O DUCHU ŚWIĘTYM
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Mądrość. Rozum. Rada. Umiejętność.
Męstwo. Pobożność. Bojaźń Boża.
GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI
ŚWIĘTEMU
Grzeszyć, licząc zuchwale na
Miłosierdzie Boże.
Rozpaczać albo wątpić w Miłosierdzie Boże.
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie
chrześcijańskiej.
Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
Mieć zatwardziałe serce wobec
zbawiennych napomnień.
Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

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 III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Przy wyjściu z kościoła można
również złożyć ofiarę na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. Od dzisiaj 16 XII 2018r w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe Jutro i pojutrze Msze św. będą o godz.
7.00; 9.00; 17.00 i 19.00 Spowiedź święta we wtorek od godz. 7.00 do godz. 10.00 i od godz. 16.30 - 19.30 Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Nie odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę!!!
3. Również od dzisiaj rozpoczynamy drugą część adwentu, czyli bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Ostatnie roraty w sobotę o godz. 17.00 Nagrody dla dzieci, za uczestnictwo w roratach, będą rozdane w niedzielę 06.01. 2019r Plansze z obrazkami przynosimy do nowego roku 01.01. 21019r
4. W środę również 19.12.2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do
salki Jana Pawła II.
5. W parafii można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie mniejsza niż 10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego dzielenia się poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach, Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Zachęcamy również do nabywania Świec Caritas (duże 15zł i małe 6
zł) Jak co roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!
6. W sobotę 22 XII po Mszy Św. rano, zapraszamy mężczyzn z naszej parafii na oprawienie i ustawienie choinek w naszym Kościele na Boże Narodzenie, oraz młodzież, ministrantów i wszystkich, którzy chcą posłużyć pomocą przy strojeniu choinek i
żłóbka. Za troskę, zainteresowanie i pomoc już z góry serdecznie dziękujemy.
7. W przyszłą niedzielę, podamy początek programu wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy, gdyż rozpoczniemy kolędę, już od
czwartku 27 XII od godziny 9.00 Przypominamy iż: Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na
nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące świece, kropidło i talerz ze święconą wodą. Ponadto zeszyty do religii, dzieci i młodzież.
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 17.00;
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.12.2018-23.12.2018r
19.00+ Przemysław Piątek - od Anety i Marcina Czelakowskich
19 grudzień - Środa
7.00+ Wiesława Ptak
- od rodziny Bartków i Ewy Pilarskiej
7.00+ Anna Janus
- od Jarosława i Jolanty Wacowskich z rodziną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20 grudzień - Czwartek
7.00+ Sabina Kazimierczak
7.00+ Wiesława Ptak - od Marii Chwałowskiej z rodziną
17 grudzień - poniedziałek Rekolekcje Adwentowe 17.00+ Janina Mieszczanek
7.00+ Anna Janus - od Wiesławy Ścisłowskiej z rodziną
- od wnuczki Jolanty i prawnuka Jakuba
7.00+ Michalina Stefańska
21 grudzień - Piątek
- od kuzynki Danuty Pośpiech z rodziną
7.00+ Anna Janus - od Jana i Teresy Kuter z rodziną
9.00+ Przemysław Piątek - od Zofii i Edmunda Kaziród 7.00+ Wiesława Ptak - od siostrzenicy z Janem z Łodzi
17.00+ Michalina Stefańska
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
- od Ewy i Witolda Zawieruchów z rodziną
22 grudzień - Sobota
19.00+ Wacław i Wanda Jołop;
7.00+ Janina Mieszczanek
- od wnuka Michała z żoną Eweliną
+ Józef i Waleria Pandel;
17.00+ Agnieszka Stanek
18 grudzień - wtorek Spowiedź rekolekcyjna
23 grudzień - Niedziela IV Niedziela Adwentu
7.00+ Janina Mieszczanek
7.00+ Wiesława, Jerzy i Robert Ptak
- od córki Ireny i syna Wacława
7.00+ Wiesława Ptak - od syna Rafała i Małgorzaty z córką 9.00+ Lucjan Piątek - od szwagierki Urszuli z rodziną
10.30+ Krystyna Łasicka - od Elżbiety Skwarek z rodziną
9.00+ Danuta Frankowicz - od Kałwat i Makowskich
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Eugeniusz Szlachta
17.00+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt;
- od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
+ Krystyna i Marian Cygan; + Antonina Ćmak
16 grudzień - Niedziela III Niedziela Adwentu
Rekolekcje Adwentowe
7.00+ Wiesława Ptak - od rodziny Aleksandry
Gieszczyk; Renaty i Jacka Rydel
9.00+ Janina, Władysław, Marian i Stefan Piechoccy;
+ Leon Dębicki
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla rodziny Żyłów
12.00+ Mariusz Szczęśniak w 16 r. śm.
17.00+ Anna Janus - od córki Joanny i wnuczki
Elżbiety z mężem i prawnuków

