
 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w naszym Ko ciele. Bóg zapłać za 
zło one ofiary!  
2. Zachęcamy wszystkich do Zagłębiowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną żórę  od 23 do 26. 08.2016r, 
je eli kto  nie był na młodzie owej a bardzo chciałby prze yć rekolekcje w drodze.      
3. W  zakrystii nadal mo na składać podpisy pod ustawą zakazującą handlu w Niedzielę. Jako ludzie 
wierzący, pomó my tym, którzy chcą więtować w Niedzielę, nie bąd my egoistami, to takie nie 
chrze cijańskie, nie my lmy tylko o sobie. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 21.08.2016-28.08.2016 

  21  sierpień  -  Niedziela           
7.00+ Maria Tomiczek     
9.00+ Antoni Stanekś + Stanisław Biedak  
11.00* Za parafian 

17.00* Skałka     
18.00+ Henryka Kajdańska - od córki z mę em

         22  sierpień  - Poniedziałek             
7.00+ Włodzimierz Nowakowski - od Zenobii 

Bednarz z rodziną 

18.00+ Wiesława Janoska - od Przewodniczącego 
i Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu             

  23  sierpień  - Wtorek        
7.00+ Włodzimierz Nowakowski  
 - od rodziny żierackich i Królaków 

18.00+ Wiesława Janoska  
 - od syna Władysława z oną  
  24  sierpień  -  roda            
7.00+ Wiesława Janoska  
 - od swatowej z synem z ywca      
18.00*Msza w. ZBIOROWA z  
   Nowenną do Matki Bo ej Nieustającej Pomocy 

         25  sierpień   -   Czwartek 

7.00+ Maria Wojtylas  
18.00+ Jerzy Podsiedlik     
            26  sierpień  -    Piątek                              
7.00+ Wiesława Janoska - od Kałackich z ywca    
18.00*Msza w. ZBIOROWA za zmarłych 

           27  sierpień  -    Sobota                                  
7.00+ Włodzimierz Nowakowski  
 - od Heleny Koniec z  rodziną 

17.00* Skałka 

18.00+ Wiesława Janoska  
 - od wnuczki Beaty z rodziną   
 

28  sierpień  -  Niedziela  XXII  Niedziela Zwykła 

7.00+ Włodzimierz Nowakowski - od mamy     
9.00+ Roman 1 r. m. i Stanisława Wnuk  
11.00* Sakr. Chrztu w. 
17.00* Skałka     
18.00+ Krystyna Cygan 5 r. m.  

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

NiedzielaŚ godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00;  
Cementownia godz. 8.00; Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;  

W tygodniuŚ w Ko ciele 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 

 

  

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podró  do Jerozolimy. Raz kto  żo zapytałŚ „Panie, czy tylko 
nieliczni będą zbawieni?”. 
On rzekł do nichŚ „Usiłujcie wej ć przez ciasne drzwiś gdy  wielu, powiadam wam, będzie chciało wej ć, a nie będą 
mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołaćŚ »Panie, 
otwórz nam«ś lecz On wam odpowieŚ »Nie wiem, skąd jeste cie«. Wtedy zaczniecie mówićŚ »Przecie  jadali my i pili my 
z Tobą, i na ulicach naszych nauczałe «. 
Lecz On rzeczeŚ »Powiadam wam, nie wiem, skąd jeste cie. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się 
niesprawiedliwo ci«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bo ym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i 
siądą za stołem w królestwie Bo ym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. Łk 13,22-30  

sieci autostrad, które nie budzą ani zachwytu, ani 
zdziwienia, bo są czym  normalnym w krajach 
źuropy Zachodniej, nie brakuje ludzi, którzy w 
pieszej wędrówce o ywianej duchem wiary, 
starają się odnajdywać sens swego ycia. 
      żdy 
w źwangelii czytam wezwanie Pana JezusaŚ 
„Usiłujcie wej ć przez ciasne drzwi", wła ciwie 
nie sposób oderwać my li od tych 
pielgrzymkowych dróg i cie ek prowadzących do 
grobu w. Jakuba w Hiszpanii czy do Matki Bo ej 
w naszym jasnogórskim sanktuarium. Nawet je li 
za pielgrzymką stoją nie tylko religijne motywacje, 
nawet je li kto  wyrusza w drogę, bo szuka 
jakiego  innego sposobu na spędzenie wakacji, 
trzeba przyznać, e jest to wybór, który daje szansę 
zrozumienia, jak wielkie znaczenie dla ducha 

USIŁUJCIE WEJ Ć PRZEZ CIASNE DRZWI 
 Nasze codzienne działania zmierzają do 
tego, by czynić ycie coraz to łatwiejszym. 
Nowe wynalazki, automatyzacja i wszelkie 
usprawnienia mają nas odcią yć w pracy i 
domowych obowiązkach. Mimo to nieustannie 
odkrywamy rado ć i satysfakcję płynącą z trudu 
i zaanga owania. To wła nie wysiłek i 
po więcony czas pozwalają nam poznać siłę 
naszego ducha.  Lipiec upłynął mi 
na pieszym pielgrzymowaniu do w. Jakuba w 
Composteli. Spo ród ró nych ludzi, których 
spotykałem na szlaku, najwięcej ciekawo ci 
wzbudzali chyba ci, którzy wędrowali od drzwi 
własnego domu - z Monachium, Berna czy 
Zurychu - pokonując trzy tysiące kilometrów i 
więcej. Mimo wspaniałych dróg i rozbudowanej 
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 * 22 sierpień  Naj więtszej Maryi Panny, Królowej    
 * 24 sierpień  więto w. Bartłomieja, Apostoła  

 * 26 sierpień  Uroczysto ć NMP Częstochowskiej         
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EEUCHARYSTYCZNYUCHARYSTYCZNY    SAVOIRSAVOIR--VIVREVIVRE  KATOLIKAKATOLIKA--PPOLAKAOLAKA      

                CD.... Modlitwa różańcowa podczas Eucharystii?      

Nie ma wątpliwo ci, e podczas źucharystii nie powinno 
się odmawiać indywidualnie Ró ańca w. Proszę jednak 
rozwa yć dwa obrazyŚ 
     Często widziałem staruszki odmawiające niekończące się 
Ró ańce w ko ciele. Jak mo e uczcić Boga ta nieskładna 
gadanina? Ale zawsze, gdy popatrzyłem w ich oczy i ich 
oblicza zwrócone ku niebu, widziałem w głębi duszy, e są 
one bli ej Boga ni  wielu uczonych mę ów. 
     Będąc proboszczem w małej, wiejskiej parafii, ju  podczas 
pierwszej Mszy w., jaką tam w dniu Pańskim sprawowałem, 
usłyszałem jaki  dziwny szmer. Po jakim  czasie go 
namierzyłemŚ w trzeciej ławce, od strony okna, siedziała pani, 
która niemal półgłosem odmawiała Ró aniec! Co więcejŚ ów 
szmer wyra nie wzmógł się w czasie kazania! Czy mo na 
sobie wyobrazić większą próbę nerwów celebransa podczas 
źucharystii? 

    Postanowiłem zatem jak najszybciej dotrzeć do nadawczyni 
owych „zakłóceń”, by jej wytłumaczyć, e „Sobór Watykański 
II, e Konstytucja o liturgii więtej, e zdrowy rozum...” 

   Udało mi się zrealizować mój plan dopiero w trzecią 
niedzielęŚ wprost od ołtarza podszedłem do parafianki, aby 
ten wykład jej niemal publicznie zadedykować. Ale kobieta 
uprzedziła moje działania. Powitała mnie promiennym 
u miechem i powiedziałaŚ 
- Księ e proboszczu! Ja nie potrafię czytać i jestem głucha. 
Dlatego na Mszy w. odmawiam Ró aniec więty, a 
najgło niej w czasie księdza kazania, eby ksiądz proboszcz 
tych pogan we wsi nawrócił! 

   Udało się nam zawrzeć porozumienie przy kawie na 
plebanii, ale od tej pory nikomu nie wydrę z rąk koronki - 
nawet podczas źucharystii. 
    Oczywi cie, e równie  rozwa ania ró ańcowych 
tajemnic trzeba uczyć wiernych według wskazań 
Ko cioła, wyra onych zresztą w licznych dokumentach. 
Jednak z całą pewno cią konieczny jest wielki szacunek 
i wielka delikatno ć wobec modlących się w ko ciołach 
ludzi. 
Msza w. gregoriańska 

Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych (2 Mch 
12,45) - to znak naszej ywej łączno ci z tymi, których 
ju  po egnali my w doczesno ci. Tradycja tej modlitwy 
sięga pierwszych wieków chrze cijaństwa, o czym 
wiadczą m.in. zapiski Tertuliana (160-220 r.) czy w. bp 

Augustyna (354-430 r.), wspominającego Msze w. za 
jego zmarłą matkę w. Monikę i zmarłych kapłanów. 
żrzegorz z Tours (538-594 r.) opisał fakt, e pewna 
wdowa prosiła o odprawienie Mszy w. za swego mę a 
przez siedem kolejnych dni, czyli przez tydzień. 

     Interesujący nas tutaj zwyczaj Mszy w. 
gregoriańskich w Ko ciele rzymskim wywodzi się od 
w. żrzegorza I Wielkiego ( 540-604r. ) i stąd nosi jego 

imię. W IV Księdze dialogów ten pó niejszy papie  
obja nił, e ofiara Mszy w. po maga osobom 
potrzebującym oczyszczenia po mierci. Jako przykład 
podał historię ycia pewnego benedyktyńskiego mnicha 
Justusa, którego był przeło onym w klasztorze w. 
Andrzeja w Rzymie. 
     Ów młody zakonnik przywłaszczył sobie trzy złote 
mono ty, które znaleziono w jego celi po mierci 
(naruszył zatem lub ubóstwa). Opat żrzegorz dla nauki 
innych nakazał po chować zmarłego w niepo więconej 
ziemi pod klasztorem, ale pragnąc jego zbawienia, 
polecił, aby składano za Justusa ofiarę Mszy w. przez 
trzydzie ci kolejnych dni, bez adnej przerwy. W 
ostatnim dniu tego cyklu zmarły zakonnik objawił się 
opatowi, by podziękować, gdy  te wła nie Naj więtsze 
Ofiary skróciły jego cierpienia czy ćcowe. 
     Praktyka Mszy w. gregoriańskich zaczęła 
rozpowszechniać się od VIII w. w klasztorach, a 
następnie w innych ko ciołach. Stolica Apostolska 
potwierdziła ten zwyczaj w XIX w. jako pobo ną 
praktykę wiernych. Papie  Benedykt XIV postawił 
wymaganie, by cykl trzydziestu Mszy w. był 
odprawiany nieprzerwanie dzień po dniu i to za jednego 
zmarłego. (Gdyby bez winy księdza ciąg 30. Mszy w. 
został przerwany (np. dni Triduum Paschalnego, msza 
pogrzebowa, msza za nowożeńców, choroba księdza), 
należy uzupełnić na końcu msze opuszczoneś gdyby wina 
była po stronie kapłana, powinien on całą „gregoriankę" 
rozpocząć od nowa lub zwrócić zamawiającemu złożoną z 
tej okazji ofiarę.) 
 Nie jest wymagane, aby wszystkie trzydzie ci Mszy w. 
odprawiał jeden kapłan i przy tym samym ołtarzu. 
     Msze w. za zmarłych mają na celu wynagradzanie za 
wszelkie ich winy i grzechy, skrócenie kar czy ćcowych 
oraz wypraszanie dla bli nich łaski miłosierdzia i 
szczę liwej wieczno ci. Oprócz „gregorianki” i Mszy 
w. rocznicowych znane są Msze w. w trzecim, 

siódmym, dziewiątym i trzydziestym dniu po mierci, a 
nawet Msze w. nowennowe (odprawiane przez 
dziewięć dni) czy tygodniowe. Na pewno zauwa yli my, 
e zmarłych Ko ciół wspomina w ka dej ofierze Mszy 
w. bez względu na jej intencję poleconą przez 

ofiarodawców. 

człowieka, dla jego ycia i formacji, mają owe 
„ciasne drzwi" z dzisiejszej źwangelii. 
 „Usiłujcie wej ć przez ciasne drzwi" - to 
jedno z tych wezwań ewangelicznych, które 
pomagają w jaki  krytyczny sposób spojrzeć na 
naszą codzienno ć. Nie po to jednak, by ją negować 
czy w ogóle odrzucać, ale eby wydobyć z niej to 
wszystko, co pomo e w pełny sposób, a więc we 

wszystkich wymiarach, rozwijać człowieka.  
 Pielgrzymowanie prowadzi do swego 
rodzaju synchronizacji ducha i ciała. Jest wyrazem 
tych wysiłków, które próbują ogarnąć człowieka we 
wszystkich wymiarach jego ycia. U wiadamia, e 
duch i ciało wzajemnie się wspierają i e nie mo na 
ich oddzielać.       
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2 0 1 5 ,  n u m e r  3 4  

 gotowali i tę szczę liwą godzinę (!) przej cia wymodlili. 
To tak e przykład dla tych, którzy kiedy  będą pamiętali 
o nas przy Pańskich ołtarzach. 
Msze więte rocznicowe 

Ich sens jest bardzo głęboki. Ka da rocznica ka e 
wspominać wa ne wydarzenie, oceniać przebytą drogę, 
dziękować za otrzymane łaskiś powinna prowadzić do 
duchowego odrodzenia, a ponadto jest tak e okazją do 
więtowania z gronem najbli szych i przyjaciół. 

Chrze cijanin ka dą rocznicę traktuje tak e i przede 
wszystkim jako szczególną okazję do spotkania się z 
Bogiem w tajemnicy modlitwy, źucharystii i sakramentu 
pokuty, wierząc w moc łaski Bo ej i szczególne 
błogosławieństwo. 
    Przypomnijmy jak e wymowną sytuację, opisaną 
przez ewangelistę w. ŁukaszaŚ żdy wchodzili do pewnej 
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 
Zatrzymali się z daleka i gło no zawołaliŚ Jezusie, 
Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do 
nichŚ „Id cie, poka cie się kapłanom”. A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, e jest 
uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga dono nym głosem, 
upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. 
Jezus za  rzekłŚ „Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? żdzie jest dziewięciu? aden się nic 
nuda I. który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

    U STÓP TWOICH MATKO 

     Matka Boska Częstochowska 

   Pielgrzymując po polskiej ziemi, kiedykolwiek 
przybywamy  na Jasną żórę, gdzie króluje Matka 
Boska Częstochowska, Matka Narodu Polskiego. Tu 
na Jasnej żórze obrała swój tron.  
 W historii zbawienia Bo ego kilka razy 
występują góry.  
 Na górze Synaj Bóg objawia człowiekowi 
wielkie Prawa Bo e na kamiennych tablicach. 
 Jezus Chrystus w swoim kazaniu na górze 
wygłasza osiem błogosławieństw, a na górze Tabor 
ukazuje swym uczniom rąbek swojej chwały. 
 Wspomniane góry są więte, bowiem na nich 
działy się wielkie sprawy Bo e w dziele odkupienia 
człowieka.      

 Na ziemi Polskiej mamy równie  więtą górę 
zwaną Jasną Górą. Na tej górze wzniosła swój tron 
Czarna Madonna. Tu na tej górze za przyczyną 
Pani Jasnogórskiej dzieją się wielkie sprawy Bo e. 
 Ile  pokoleń Polaków Matka Boska 
Częstochowska wychowała. Ile  dobroci i łask 
doznają od Niej ci, którzy modlą się przed Jej 
obliczem. Jak wiele ludzi doznaje w tym miejscu 
łaski uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia wiary. 
Kto tu przychodzi zawsze jest przytulony przez 
Panią Jasnogórską. Ona wie, czego nam potrzeba. 

Ona zna swoje dzieci, zna je po imieniu, bo jest 
Matką. Na tej żórze kieruje nasze oczy ku Bogu i 
przypomina o jego przykazaniach. Jest nadzieją i 
obroną w trudnych godzinach ycia.  
 Pani Jasnogórska jest zatroskana o nasze 
codzienne ycie, widzi naszą troskę o rodzinę, o 
chleb codzienny. Ona wie, e nam trudno znale ć 
pracę, e nam trudno utrzymać rodzinę. Ona słyszy 
nasze pro by, nasze niepokoje i mówi Tobie i mnie - 
zaufaj mojemu Synowi, On Ci pomo e, nie załamuj 
się, ja wiem, e ci cię ko, ale trwaj na drodze 
krzy owej swojego ycia z Moim Synem, on Cię 
podniesie, uleczy, on ci błogosławi. 
 MatkoŚ 
Prosimy, aby w polskiej rodzinie była wzajemna 
miło ć i pokój, a jedno ć w ojczy nie naszej.  
Prosimy, aby na polskim stole nie brakowało chleba 
dla dzieci.  
Prosimy, aby nasi rodacy nie musieli opuszczać 
rodziny, ojczystego kraju w poszukiwaniu pracy.  
Prosimy za polską młodzie ą, która pragnąc zało yć 
rodzinę nie widzi dla siebie przyszło ci.  
 Wstawiaj się za nami Maryjo – Matko. 
 

   Ks. Mirosław Pasek   

Je li nie będziemy umieli dziękować - znikczemniejemy!  
Własne urodziny i imieniny 

To wręcz klasyczna okazja do tego, by na kolanach wraz 
z rodziną i bliskimi dziękować Panu Bogu za otrzymane 
łaski, prosić o dalsze błogosławieństwo w pełnieniu Jego 
woli, prosić Ducha więtego o potrzebne wiatło w 
podejmowaniu najwła ciwszych decyzji yciowych, 
odwoływać się do wstawiennictwa więtych patronów. 
Takiego więtowania - przedłu onego następnie o agapę 
(ucztę miło ci) przy stole - trzeba siebie i innych 
najzwyczajniej nauczyć. I wcale nie trzeba czekać na 
jakie  „okrągłe” rocznice, bo ka dy dzień jest dla 
człowieka łaską i jedynie Bóg zna liczbę naszych 
ziemskich dniś aby obchodzić tzw. Abrahama (50 lat 
ycia), wcze niej muszą być 11, 27, 43 urodziny... 

Roczek 

CiekaweŚ w ilu parafiach poza żórnym ląskiem yje ten 
jak e sympatyczny zwyczaj? Oto rodzice przynoszą do 
ko cioła swoje roczne dziecko (jest zwykle ubrane na 
biało, na rękawku ma wianuszek z zielonych gałązek 
mirtu, a matka lub ojciec trzymają w ręku zapaloną 
wiecę chrzcielną) i proszą 

specjalne błogosławieństwo, dziękując równocze nie za 
ten pierwszy rok ycia swej małej pociechy. CDN...         
 

   Ks. Aleksander Radecki 
 


