
 

  

(Łk 24,46-53) 
Jezus powiedział do swoich uczniówŚ Tak jest napisaneŚ Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, pocz wszy od Jerozolimy. Wy jeste cie wiadkami tego. Oto Ja ze lę na was obietnicę mojego 
Ojca. Wy za  pozostańcie w mie cie, a  będziecie uzbrojeni moc  z wysoka. Potem wyprowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 
nieba. Oni za  oddali Mu pokłon i z wielk  rado ci  wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w 
wi tyni, wielbi c i błogosławi c Boga.  

ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w wiat 
wolno ci. 
Syn Boga przychodz c na ziemię chciał nam 
powiedzieć co  więcej. Doczesno ć to nie tylko 
więzienie, czasami bardzo ciasne, takie 
niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki 
człowiek, jak łó ko cię ko chorego człowieka, który 
czeka, aby go kto  obrócił. To s  te straszne 
więzienne cele na ziemi. To tak e wielka szansa 
wykorzystania wszystkich ograniczeń do 
kształtowania własnego serca, do dojrzało ci. To 
jest tak, jakby my byli w bardzo ciasnej formie, 
w której kształtuje się nasze serce do pełni 
wolno ci. Chrze cijaństwo to rado ć nie tylko 
czekania na wolno ć, ale rado ć twórczego 
prze ywania ka dego dnia. 
Podziękujmy dzi  Chrystusowi zarówno za to, e 
otworzył przed nami drogę do wiata prawdziwej 
wolno ci, jak i za to, e mo emy razem z Nim 
przyj ć te wszystkie ograniczenia wiedz c, e 

żdyby my lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej 
uroczysto ci, ko cioły byłyby pełne. Ich pustka to 
znak małej wiary odno nie tajemnic naszej wiary. 
Niewielu dzi  przychodzi do wi tyni, aby 
podziękować Bogu za otwart  drogę do wiata 
prawdziwej wolno ci. Dzisiejsza uroczysto ć mówi 
nam o tej warto ci, której wszyscy szukaj , 
a znale ć nie mog , mówi o prawdziwej wolno ci. 
Kiedy uwa nie obserwujemy nasze ycie 
doczesne, okazuje się, e jeste my bardzo 
ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi 
siłami, talentami, ilo ci  pieniędzy w kieszeni, 
układami politycznymi, gospodarczymi, 
społecznymi, na które nie mamy większego 
wpływu. Ograniczeni dziur  ozonow , zatrutym 
powietrzem, wod . Ograniczeni ilo ci  prze ytych 
lat. Ju  nie wspomnę o chorobach i kalectwach. 
A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do 
pełnej wolno ci. I oto dzisiejsza uroczysto ć mówi 
nam o wiecie pełnej wolno ci. Spo ród naszych 
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Zamy lenia nad Słowem Bożym 

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 18.00ś Cementownia godz. 8.00ś  
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00ś  

W tygodniuŚ 7.00ś Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00  
i w Ko ciele parafialnym godz. 18.00ś  

*** 
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
RODA, PI TźK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45 
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CD.... piewać (nie) każdy może   

Koniecznie zatem trzeba szukać rozwi zań tych próbie 
mów, bo ka dy z nas czuje, e piękny, wspólny piew 
ludu Bo ego podczas liturgii i poza ni  to skarb, którego 
nie wolno stracić. Co mo na i co trzeba w tej sprawie 
zrobić? 

* Systematycznie wtajemniczać wiernych w sens 
obrzędów liturgicznych (komentarze liturgiczne, 
katechezy, konferencje, artykuły w prasie parafialnej 
itp.). 
* Wprowadzić kantorów, którzy będ  aktywni podczas 
całego nabo eństwa. 
* Powrócić do osobistego modlitewnika, przynoszonego 
na nabo eństwa lub/i zabezpieczyć odpowiedni  liczbę 
takich ksi eczek do u ytku podczas nabo eństw Na 
wy wietlaczu lub specjalnej tablicy podawać kolejne 
numery pie ni, które maj  być wykonywane. (Zwyczaj 
ten stosowany jest nie tylko za granicą. Praktyka 
pokazuje, że przez długi czas książeczki trafiają na 
swoje miejsce (tuż przy wejściu do kościoła) i - 
wbrew opiniom pesymistów - nie giną. Całą operację 
rozdawania i składania tychże książeczek na miejsce 
znakomicie mogliby usprawnić ministranci lub inni 
członkowie służby liturgicznej w danej parafii.) 
* Zamiast rzutnika (sposób o wiele gorszy ni  in
dywidualne ksi eczki)  mo na wykorzystać no
wocze niejsze wy wietlacze tekstów. (Choćby ze 
względu na trudności w znalezieniu odpowiedniego 
miejsca dla jego instalacji tak, by wszyscy mogli 
dobrze widzieć ekran i nie rozpraszali swojej uwagi. 
Warto też pamiętać o wielu ludziach z osłabionym 
wzrokiem, dla których jedynym skutecznym 
rozwiązaniem jest książeczka z powiększonym 
drukiem.) 
* Wykorzystać wszystkie zwrotki danej pie ni  lub tak  
jej czę ć, by wyra ała ona pełn  tre ć przekazywanej 
prawdy teologicznej. (W końcu takie było założenie 
biblia pauperum: wprowadzać wiernych w tajemnice 
Objawienia poprzez pieśń, w której zawarte było 
integralne przesłanie teologiczne i katechetyczne. 
Można wskazać na kilka klasycznych przykładów. 
Np. pieśni Archanioł Boży Gabryjel absolutnie nie 
można przerwać po drugiej zwrotce; pierwsza 
zwrotka pieśni Serce Twe, Jezu, miłością goreje 
również domaga się dopowiedzenia; chętnie w 
niektórych miejscach śpiewana przed komunią św. 
pieśń Tu jest miejsce utajenia po zakończeniu 

modlitwy na pierwszej zwrotce jest wręcz herezją o 
słodkiej melodii.) 
* Przemy leć godziny sprawowania liturgii i nabo
eństw, by maksymalnie wyeliminować z modlitwy 

po piech. (Jeśli gdzieś jeszcze są Msze św. 
niedzielne co godzinę lub dojazdy do kościołów 
filialnych tak ułożone, że praktycznie ksiądz zawsze 
jest spóźniony, to właściwie całe nasze rozważanie 
odnośnie do śpiewu nie ma sensu.) 
* Skrócić kazania i ogłoszenia parafialne na rzecz 
rozbudowania piewanej modlitwy celebransa, wiernych 
i zespołów muzycznych, bior cych udział w źucharystii. 
* Wprowadzać nabo eństwa, podczas których mo na 
rzeczywi cie do woli po piewać (np. kolędy, pie ni 
pasyjne, pie ni maryjne). 
* Postarać się o to, by co tydzień wprowadzić now  
pie ń, ćwiczon  na kilka minut przed nabo eństwem, a 
następnie wł czyć j  do wspólnej modlitwy (w cało ci) w 
odpowiednim momencie nabo eństwa. 
* Uczyć piewu na katechezach, pielgrzymkach i przy 
wszelkich innych mo liwych okazjach. 
* Zmobilizować do konkretnej roboty teologów i 
liturgistów, by w razie potrzeby poprawili teksty pie ni od 
strony teologicznej. 
* Wprowadzić w ujednoliconej wersji teksty pie ni do 
wszystkich nowych modlitewników i piewników. 
* Zmienić melodię lub wycofać w przypadku małej 
warto ci danego utworu. 
* Zaanga ować ludzi z wykształceniem muzycznym. 
(Taki kantor (jako ktoś wspierający organistę lub tym 
bardziej w przypadku jego braku) staje przed ludźmi 
i nie tylko uczy ich prawidłowego śpiewu, ale 
przewodniczy tym śpiewom, wykorzystując 
mikrofon. Ma także możliwość dyskretnego 
dyrygowania, I by utrzymać właściwe tempo i rytm. 
Oczywiście musi znajdować I się wtedy w obrębie 
prezbiterium, by był przez wiernych widziany, I a nie 
tylko słyszany.) 
* Domagać się od organistów i kantorów wykonywania 
pie ni ci le według zapisu nutowego, a nie grania „pod 
ludzi”. 
* Wprowadzać piewniki z nutami. 
* Powołać stosowne komisje na szczeblu diecezjalnym i 
ogólnopolskim, by wreszcie „dogadać się” w 
wydawnictwach. Uzyskanie „Imprimatur” dla danego 

kształtuj  one nasze serce. 
Tu jest czas na zasługę, tu jest czas na dojrzewanie. 
A poniewa  ka dego z nas rze bi  inne ograniczenia, 
kształtuje się w nich indywidualno ć niepowtarzalna. Nie 
ma na wiecie dwu identycznych ludzi. Ka dy człowiek 

to niepowtarzalne arcydzieło, które wielbić będzie Boga 
w wiecie pełnej wolno ci przez wieki. Zanie my dzi  do 
Boga dziękczynienie za wiat wolno ci, do którego 
zmierzamy, i dziękczynienie za to, e Syn Boga nauczył 
nas w ziemskich ograniczeniach kształtować nasze 
serce. 
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2 0 1 5 ,  n u m e r  1 9  

W MINIONYM TYGODNIU 
 

Po egnali my zmarłychŚ 
 

p. Czesława Lesiaka 

p. Jadwiga Chmurzyńska 

 

ąWieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
wiatło ć wiekuista  niechaj im wieci, na wieki 
wieków. Amen. Niech odpoczywaj   w pokoju 

wiecznym. Amen.ą 

zbioru obwarowane byłoby wtedy uszanowaniem 
podjętych decyzji. 
* Szkolić liturgicznie i teologicznie organistów i kantorów. 
* Zatwierdzać wcze niej proponowany zestaw pie ni na 
dany okres liturgiczny, uroczysto ć czy więto. Korzystać 
ze sporz dzonych zestawów propozycji. 
* Wprowadzić piew pie ni ko cielnych na katechezach, 
godzinach duszpasterskich itp. spotkaniach. 

* Dobrze płacić (Ą) za dobr  pracę odpowiednio 
przygotowanym muzykom ko cielnym, a amatorów 
mobilizować do zdobycia stosownych kwalifikacji 
muzycznych i liturgicznych. I wymagać. 
   Jeszcze tylko słówko do tych osób, które mają 
słuch i głos, ale... osobno. W imię miło ci bliźniego 
jak siebie samego - nie piewajcie, proszę, w 
miejscach publicznych. To nie wasza wina, że 

Do wspólnoty Ko cioła zostały włączoneŚ 
 

Nela Kleszcz 

Blanka Kleszcz   
 

Panie Bo e Błogosław tym nowo ochrzczonym 
dzieciom,  ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej je w swojej opiece. 

żdy na rynku wydawniczym ukazała się popularna 
ksi ka dla dzieci pt. „Mała Nina”, okazało się, e to 
„jajko niespodzianka”. Bohaterka wesoło prze ywa swoje 
dziewczyńskie przygody, a  tu nagle w jednym 
z rozdziałów profanuje Naj więtszy Sakrament. Tak po 
prostu. Bo chce mieć z konsekrowanej Hostii zakładkę 
do ksi ki albo „piękny talizman”. Kole anka radzi jej, 
eby po przyjęciu Komunii wypluła Hostię w zło one 

dłonie, a potem wsadziła do kieszeni – i do domu. Ale 
co  idzie nie tak i ostatecznie Ciało Chrystusa, 
rozdeptane i ubłocone, l duje w przydro nym koszu. 
I dalej jest fajnie. 
Pozycja wywołała protesty, ale od razu 
objawili się te  obrońcy ksi ki, bo „to 
przecie  literatura, a nie aden 
instrukta ”. 
Tymczasem w połowie kwietnia 
w Ja le doszło do profanacji 
Naj więtszego Sakramentu, 
dokonanej przez troje gimnazjalistów. 
Czytaj c o tym, miałem wra enie, e 
małolaty zrobiły to według instrukcji 
z tamtej „literatury”. Oczywi cie nie 
musiało tak być, bo do sprofanowania 
Komunii w. nie trzeba specjalnej 
inteligencji, wystarczy tylko 
odpowiednia doza zło ci albo głupoty. 
Ta głupota jednak nie bierze się 
z powietrza. Jest skutkiem lekkiego 
i bezmy lnego traktowania 
źucharystii, a historyjka z mał  Nin  to 
modelowy przykład zachęcania do takiej postawy od 
najwcze niejszych lat. 
żdyby bohaterka ksi ki była niewierz ca, to pół biedy, 

ale ona tam robi za wierz c . Modli się, u ywa okre leń 
„Jezus”, „Ciało Chrystusa”, a to jest dla wiadomo ci 
młodych czytelników du o bardziej szkodliwe, ni  gdyby 
była wojuj c  ateistk . żdyby profanowała źucharystię 
z nienawi ci, to by znaczyło, e widzi w tym jakie  dobro, 
ale myli je ze złem. Jest wielu takich ludzi. żniewaj  się 
na Boga, bo wzięli żo za diabła. Obci aj  Stwórcę za 
skutki własnych lub cudzych grzechów. Ale to 
s  ideowcy, którym niedaleko do nawrócenia. 
Co innego ludzie, którzy maj  to wszystko gdzie . Oni 
nie maj  problemu ani z Jezusem, ani z diabłem, oni 
maj  problem tylko z brakiem „pięknego talizmanu” czy 

innego badziewia. Jezus jest fajny, 
więc się nada. 

miem twierdzić, e to najgro niejsze 
z mo liwych zafałszowań 
Naj więtszego Sakramentu, bo 
z Boga, który kocha człowieka a  do 
krwi, próbuje zrobić breloczek. 
Z Tego, który ma być tre ci  ycia, 
robi się u ytkowego bo ka, eby 
ozdabiał prywatny ogródek, obok 
pos ka Buddy. 
Trudno się takim ludziom nawrócić. 
Ale ich Bóg te  szuka. Wskazuj  na 
to niedawne cuda eucharystyczne. 
Krwawi ce Hostie ka  otrze wieć 
lekkoduchom, a w pozostałych 
od wie aj  wiadomo ć, e ten 
opłatek, który tak łatwo zniszczyć, jest 
realnym Ciałem Tego, który ju  raz 

pozwolił się zniszczyć za ka dego z nas. 
 

Ufajnianie Boga 

Ciało Pańskie jest dla przeżycia, a nie do użycia.  



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  
1. W przyszł  Niedzielę, jak w ka d  III Niedzielę miesi ca, składka  przeznaczona jest na remonty w naszym Ko ciele. Bóg 

zapłać za zło one ofiaryĄ            

2.  W tym tygodniu w liturgii wspominamyŚ          

 * W poniedziałek 09.05.2016r Uroczysto ć w. Stanisława, biskupa i męczennika. żłównego Patrona Polski  

 * W sobotę 14.05.2016r więto w. Macieja, Apostoła  

3. Zgodnie z apelem Ojca więtego Żranciszka „o modlitwę i pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w źkwadorze” przy wyj ciu z 
Ko cioła mo na zło yć ofiarę do puszki. Serdeczne Bóg zapłaćĄ      

4. Przygotowuj c się do DM, mo na się ju  zapisywać na Kampus JPII w Jerzmanowicach. Tygodniowe wydarzenie 
wiatowych Dni Młodzie y w Krakowie. Dalsza informacja znajduje się w gablocie  parafialnej  

5. II Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 25-28.06.2016r Szczegółowe informacje, 
regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.pielgrzymka.olkusz.pl i 
www.diecezja.sosnowiec.pl. i w gazetce parafialnej.        

6. Rekolekcje ( kurs ) NOWź YCIź od 20 - 22 maja 2016r w Myszkowie, parafia Męczeństwa w. Jana Chrzciciela. 
Szczegółowe informacje znajduj  się w gablocie parafialnej. Zapisy u pani Danieli Biedak, tel. 782692256      

7. Jak to ogłaszali my w zeszł  Niedzielę. W Zakrystii mo na zapisywać się na pielgrzymkiŚ  do Sanktuarium Matki Bo ej 
Nieustaj cej Pomocy w Jaworznie na 30 maja i do Sanktuarium Miłosierdzia Bo ego w Łagiewnikach w Krakowie na 4 
czerwca. Przypominamy e czas nagli.                 

8. W przyszł  niedzielę obchodzimy Uroczysto ć Zesłania Ducha więtego. W naszej parafii dzieci komunijne o godz. 
12.00 będą obchodzić I rocznicę Komunii w. a młodzież gimnazjalna o godz. 18.00 z rąk JE Ks. Biskupa 
Ordynariusza Grzegorza Kaszaka przyjmie Sakrament Bierzmowania. Prosimy aby parafianie, którzy nie s  
zainteresowani tymi uroczysto ciami, w tym dniu wybrali inn  godzinę do uczestnictwa we Mszy w. Rodziców dzieci i 
młodzie y a tak e młodzie  zapraszamy w sobotę 14.05.2016r do przygotowania wi tyni i terenu wokół wi tyni do tych 
uroczysto ci po Mszy w. o godz. 7.00. Spowiedź w. dla dzieci, młodzieży, rodziców i wiadków, w tym dniu będzie 
od godz. 16.00. Pamiętajmy, nie poczyńmy w tym względzie zaniedbań.                

9.  21.05.2016r o godz. 12.00 na Morusach i w rubarni  a o godz. 15.00 na Józefowie odbędzie się po więcenie pól, 
poł czone ze Msz  w., aby Dobry Bóg Błogosławił, strzegł i darzył dobrymi plonami, a Matka Bo a wypraszała wszelki 
łaski. Mieszkańców prosimy o przygotowanie godnego miejsca do sprawowania czynno ci liturgicznych. 

10. W ramach obchodu Roku Miłosierdzia w sobotę 21.05.2016r w Bazylice NMP w D browie żórniczej odbędzie się 
Diecezjalny Jubileusz Mał eństw. Program Uroczysto ci jest następuj cyŚ  / uczestniczą zgłoszone małżeństwa z 
parafii /  10.30 przej cie przez Bramę Miłosierdzia — Konferencja Ks. Andrzeja Cie lika                                
11.00 koronka do Miłosierdzia Bo ego. Msza w. z odnowieniem przysięgi mał eńskiej pod przewodnictwem J.ź. Ks. 
Biskupa żrzegorza Kaszaka, akt zawierzenia mał eństw Bo emu Miłosierdziu, uroczyste błogosławieństwo mał onków.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 08.05.2016-15.05.2016 

8  maj  -  Niedziela  
       Wniebowstąpienia Pańskiego  

7.00 + Łukasz, Anna, Helena, Stefania i źleonora   
 Pilarscyś + Jerzy i Kazimierz Kryjomś  
 + Stanisława Cholewa    
9.00 + Stanisława i Roman Wnukowie              
10.30 + Stanisław i Maria Molendowieś  
 + Janina Bogucka     
12.00 * Za parafian    
18.00 + Mieczysław, Zofia i Zofia Mi kiewiczowieś   

 + Stanisława Kinak  
09  maj  - Poniedziałek Uroczysto ć w. Stanisława, 

biskupa i męczennika - Głównej Patronki Polski        
7.00 + źl bieta Mossór  - od córki i syna z rodzinami    
7.00 + Izabela Uliniarz - od mieszkańców Józefowa           
18.00 + Włodzimierz Mi ta - od rodziny Jurczaków  
 i żrzebieluchów  

10  maj  - Wtorek                  
7.00 + źl bieta Mossór  - od przyjaciół i  
 s siadów Królików   
7.00 + Izabela Uliniarz - od mieszkańców Józefowa           
18.00 + Izabela Uliniarz - od Stanisława Uliniarza i   
 źl biety Skwarek z rodzin   
18.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary  Ducha 
 w. i wszelkie łaski dla Anny Berko w 80 r. ur. 

11  maj  -  roda                      
7.00 + źl bieta Mossór  - od s siadów Marszalik i  Mogiła   
7.00 + Izabela Uliniarz - od córki Haliny z rodzin    
18.00 *Msza w. ZBIOROWA z Nowenn  do Matki  Bo ej 
 Nieustaj cej Pomocy 

12  maj   -  Czwartek    
7.00 + źl bieta Mossór  - od swatów Szlachta    
7.00 + Izabela Uliniarz - od syna Kazimierza i  
 rodzin           
18.00 + Włodzimierz Mi ta - od swatów Jolanty i  
 Stanisława 

13  maj  -  Piątek                           
7.00 + Stanisław Biedak 13 r. m.     
7.00 + źl bieta Mossór  - od rodzeństwa         
18.00 * Msza w. ZBIOROWA za zmarłych 

14  maj  -  Sobota  więto w. Macieja, Apostoła                      
7.00 + Władysław i Leokadia Kowalscyś  
 + Zofia Biedak   
7.00 + źl bieta Mossór  - od państwa Krystyny  
 Pagórek    
18.00 + Zofia, Czesław i Witold Biedak   

15  maj  -  Niedziela  
Uroczysto ć Zesłania Ducha więtego 

7.00 + Dariusz i Piotr Rus    
9.00 + Irena i Stefan Matysekś  
 + Żranciszka i Jan Kusior              
10.30 + Henryka i źdward Rokitaś + Natalia i Józef Ziajaś 
 + źl bieta Mudyna     
12.00 * Rocznica I Komunii więtej    
18.00 * Sakrament Bierzmowania udzieli  
 Ks. Bp Grzegorz Kaszak Ordynariusz 

18.00 + Irenę Pawlik - od córki i wnuczka z rodzin   


