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1. Źzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Ko ciele. Bóg zapłać za 
zło one ofiary. 
2. Źzisiaj równie  we wszystkich parafiach w Polsce jest przeprowadzona w Ko ciołach zbiórka do puszek 
na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi  we Włoszech. Pomó my braciom w ich cierpieniu, bąd my miłosierni. 
A za tydzień po Mszach w. wspomo emy zło oną ofiarą do puszki, Pawełka liwka, chorego na 
białaczkę, na drogie leki ratujące ycie. Równie  oka my mu miłosierne serce.  
3. Pielgrzymka Jubileuszowa w Roku Miłosierdzia do Włoch w dniach od 17-23 X 2016r. Informacja w 
gablocie  parafialnej. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
4. Jako duszpasterze parafii chcemy przypomnieć parafianom e, w Niedziele i więta młodzie  ma swoją 
godzinę uczestnictwa we Mszy w. o godz. 10.30 a dzieci o godz. 12.00  Serdecznie zapraszamy. 
5. Tydzień temu zakończyli my Misje więte w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do ich prze ycia. yczymy wszystkim, aby wszelkie dobro tych dni, 
które sami uczynili my i którego do wiadczyli my w ró ny sposób, zaowocowało w dalszym naszym 
chrze cijańskim yciu. Jak to słyszeli my na zakończenie misji w. z ust misjonarzy, stańmy się solą ziemi 
i wiatłem wiata. Jeszcze raz z głębi serca, wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZY WIĘTYCH 18.09.2016-25.09.2016 

  18  wrzesień  -  Niedziela             

7.00+ Józef Polewczak - od córki i syna   
9.00* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej dla  
   Piotra Rybińskiego w 1 r. ur. 
10.30+ Źaniela, Czesław, Michalina i Żeliks  
      Trawińscy - od Jerzego Trawińskiego z rodziną  
12.00+ Aurelia i Stanisław Koltonś + Helena  
       Podsiadłoś + Zm. z rodziny Źomagała i Kołton 

17.00* Skałka     
18.00+ Zofia i Apolinary Stanek 

       19  wrzesień  - Poniedziałek             
7.00+ Aniela Źzik - od swatowej Wiesławy  
   Wieczorek 

7.00+ Maria Ciepichał - od Henryki Bigaj z rodziną 

18.00+ Władysław Kudela - od pracowników  
     Urzędu Miasta i żminy w Ogrodzieńcu 

     20  wrzesień  - Wtorek        
7.00+ Aniela Źzik  
 - od córki Heleny z mę em Henrykiem 

7.00+ Władysław Kudela - od Anny i Ireneusza  
    Lipków z córkami i Henryka Kudeli 
18.00+ Janina Matysek - od Janiny Mataczyny  
  21  wrzesień  -  Środa            
7.00+ Aniela Źzik - od źl biety Bieleckiej z rodziną 

7.00+ Janina i Żryderyka Matysek  
 - od Anny i Marka Trzeplów     
18.00 *Msza w. ZBIOROWA z   Nowenną do  

 Matki Bo ej Nieustającej Pomocy 

        22  wrzesień   -   Czwartek 

7.00+ Anna, Henryk i Stanisław Biedak 

7.00+ Aniela Źzik - od siostry Marii i Tolka  
18.00+ Władysław Kudela - od ony      
          23  wrzesień  -    Piątek                              
7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w dniu im.  
7.00+ Aniela Źzik  
 - od siostrzeńca Krzysztofa z rodziną    
18.00 *Msza w. ZBIOROWA za zmarłych 

          24  wrzesień  -    Sobota                                  
7.00+ Adam żruca - od pracowników Urzędu  
   Miasta i żminy w Ogrodzieńcu 

7.00+ Aniela Źzik - od Barbary z rodziną z żorlic 

17.00* Skałka 

18.00+ Władysław Bielecki  
 - od Zenobii Bednarz i Czesława    
         25  wrzesień  -  XXVI  Niedziela Zwykła        
7.00+ Piotr Stąpel 1 r. m.  - od ony   
9.00+ źdward Biedak 

10.30* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej dla       
 Heleny i Tadeusza żemzów z  
 podziękowaniem za 40 lat mał eństwa 

12.00* Sakr. Chrztu w. 
17.00* Skałka     
18.00+ Tadeusz Podsiadło 51 r. m.   

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

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

W tygodniuŚ w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i  18.00ś  
*** 

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

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45 

 

  

Jezus powiedział do swoich uczniówŚ ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskar ono przed nim, e trwoni jego 
majątek. Przywołał go do siebie i rzekł muŚ »Có  to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo ju  nie będziesz mógł 
być rządcą«. 
Na to rządca rzekł sam do siebieŚ »Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, ebrać się wstydzę. 
Wiem, co uczynię, eby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu«. 
Przywołał więc do siebie ka dego z dłu ników swego pana i zapytał pierwszegoŚ »Ile jeste  winien mojemu panu?«. Ten 
odpowiedziałŚ »Sto beczek oliwy«. On mu rzekłŚ »We  swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napiszŚ pięćdziesiąt«. Następnie 
pytał drugiegoŚ »A ty, ile jeste  winien?«. Ten odrzekłŚ »Sto korcy pszenicy«. Mówi muŚ »We  swoje zobowiązanie i napiszŚ 
osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, e roztropnie postąpił. Bo synowie tego wiata roztropniejsi są w 
stosunkach z lud mi podobnymi sobie ni  synowie wiatła. 
Ja tak e wam powiadamŚ »Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wiernyś a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Je li więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazali cie się wierni, 
prawdziwe dobro kto wam powierzy? Je li w zarządzie cudzym dobrem nie okazali cie się wierni, kto wam da wasze? aden 
sługa nie mo e dwom panom słu yć. żdy  albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłowałś albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie mo ecie słu yć Bogu i Mamonie«”. Łk 16,1-13  

   Pochwała nieuczciwego 
rządcy dotyczy jego zatroskania o przyszło ć. 
żodne uznania okazało się przekonanie, e o 
przyszłym losie decyduje się obecnie. Jezus 
zachęca nas, by my z niemniejszym sprytem 
pomy leli o swojej wieczno ci. Co mo emy zrobić 
teraz, aby była ona szczę liwa? U ywanie 
„niegodziwej mamony”, czyli wszelkich rodków, 
jakie mamy do dyspozycji, oka e się sensowne 
tylko wtedy, gdy zostaniemy przyjęci „do 
wiecznych przybytków”. Staje się jasne, e 
wa niejsze od wszelkiej „mamony” są owe 
„wieczne przybytki”. „Mamona” mo e nam pomóc 

MOST CZY PRZEPA Ć? 

 W nauczaniu Jezusa nie brakuje zagadek, 
np.Ś „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę”, 
„Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną”. Czy by to były namowy do oszustwa 
i korupcji? W adnym razie. Jezus przemawiał i 
nadal mówi do osób zanurzonych w wiecie, 
funkcjonujących w ró nych zale no ciach i 
układach, u ywających w yciu rozmaitych 
rodków i narzędzi... Wszystko to ma swoje 

konsekwencje nie tylko dla obecnego ycia. 
„Styl” ziemskiej pielgrzymki często decyduje o 
wiecznym finale.    
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Zamy lenia nad Słowem Bożym 

W tym numerze 

 Za yśle ia ad 
Sło e  Boży  

 Eucharystycz y  
sa oir- i re 
katolika-Polaka 

 Sojusz z            
Nor al ością 

 Ogłosze ia 

 I te cje 

KALENDARIUMKALENDARIUM  
 

* 20 wrzesień  w. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,   

  Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, męczenników 

* 21 wrzesień  więto w. Mateusza, Apostoła i źwangelisty  
* 23 wrzesień  w. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
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            CD.... I Komunia więta.    

  Najgorsze i najsmutniejsze jest to, e ten list mimo 
upływu lat jest prawdziwy i... powszechnie realizowany! 
Mo e więc nie są tak głupie i bezsensowne wysiłki 
kapłanów, którzy idąc pod prąd niedobrej „tradycji” 
komunijnej, proponują - wła nie w trosce o Największą 
Tajemnicę pierwszego dnia pełnego udziału dziecka we 
Mszy w. - aby oprawa zewnętrzna więta była jedynie 
tłem dla tajemnic serca? 

* Liturgiczne stroje dla wszystkich dzieci. 
* Wspólne przyjęcie po źucharystii. 
* Odej cie od masowo ci (kilkadziesiąt dzieci w jedną 
niedzielę w du ej parafii!).  
(Proszę spokojnie policzyć, czcigodni duszpasterze, 
katecheci i rodziceŚ 50 dzieci pierwszokomunijnych 
oznacza 500-2000 go ci w ko ciele, nie licząc stałych 
parafian. Czy najzwyczajniej w wiecie będą się oni 
mieli gdzie pomie cić w czasie liturgii?) 
* Wyznaczenie terminu spotkania dzieci z Jezusem w 
źucharystii niekoniecznie w maju - warto rozwa yć, e 
korzystne byłoby indywidualne traktowanie ka dego 
dziecka i ka dej rodziny (podobnie jak w kwestii 
sakramentów chrztu, pokuty, chorych czy mał eństwa). 
* Zredukowanie prezentów ze strony rodziny i wręczanie 
ich poza dniem Pierwszej Komunii więtej. 
    Nie jest za pó no na to, aby rodzice, chrzestni i krew
ni z okazji uroczysto ci komunijnej dziecka sami odnowi
li swoją autentyczną przyja ń z Jezusem. Wtedy szatan 
nie usłyszy słów rodziców młodego człowieka, którzy po 
zamknięciu drzwi za ostatnim go ciem przyjęcia 
komunijnego wzdychają z ulgąŚ „Nareszcie spokój! 
Mo emy wrócić do dawnego upodlenia, bo dziecko ju  
wzięło Komunię!”. 
    Pierwsza Komunia więta dziecka jest szansą dla 
rodziców i całej rodziny w odnowieniu i pogłębieniu 
wiary. Wła nie po to było całe to rozwa anie. Bo wbrew 
pozorom nikt nie jest z góry przekre lony i stracony! 
Przecie  mo liwe jest nawrócenie, przemiana serca, 
odnalezienie Boga! Tylko czy zechcecie tak tę sprawę 
potraktować? Pomy lcie jako rodziceŚ 
* Pochylając się nad zeszytem i katechizmem własnego 
dziecka, mo esz przecie  - nawet po latach - powrócić do 
fundamentów własnej wiary. 
* Poszukajcie własnych zdjęć, pamiątek komunijnych - 
opowiedzcie dzieciom, jak to było wtedy, co pamiętacie... 
Zmieniła się moda, warunki finansowe czy gospodarcze, 
ale Jego nauka została bez zmian! Trzeba zatem wrócić 
do ródła! 
* Odkryjcie warto ć wspólnie prze ywanej Mszy w. 
niedzielnej, po której jest miejsce na wspólne rozwa enie 
tego, co Bóg do nas mówił. Tylko wy, znając najlepiej 

swoje dzieci, będziecie im w stanie wyja nić wiele 
spraw, których nie rozumieją i o które tylko was będą 
miały odwagę pytać. Szczególnie wa na będzie wasza 
pomoc w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi w. 
dziecka. 
* Zacznijcie się razem modlić. To nie jest ani trudne, ani 
nudne, ani niemo liwe. Wyznaczcie miejsce w domu - 
choćby przy stole po kolacji - gdzie ten serdeczny dialog 
z Bogiem będzie miał miejsceŚ ze piewem, cząstką 
ró ańca w., mo e fragmentem Pisma w., pacierzem, 
którego najbardziej uczony człowiek nie powinien się 
wstydzić. 
* Postarajcie się oczy cić swój Ko ciół domowy z tego, 
co nie przystoi nie tylko dlatego, e są dzieci. We cie 
pod kontrolę czasopisma, telewizor, internet, komputer 
(gry, filmy) - dla wszystkich gro ne, je li zostaną 
pozostawione „na ywioł”. 
* Pomó cie dziecku wytrzymać presję prezentów z 
okazji Pierwszej Komunii więtejś mo na je wręczyć w 
innym terminie, a nawet poprosić o to Waszych go ci, 
przesyłając im zaproszenia. 
( „Hitem” prezentów z okazji Pierwszej Komunii 

więtej w roku 2009 był... quad dla dzieci (silnik 
dwusuwowy, prędko ć 40-50 km/h). Jaki to ma związek 
z przeżywaną uroczysto cią? Jak dzieci zniosą 
konfrontację (żeby nie powiedzieć „giełdę”) z 
rówie nikami w szkole, gdy będą się licytowały 
otrzymanymi podarunkami/pieniędzmi? A co my leć o 
(zamieszczonej w prasie wieckiej) wypowiedzi matkiŚ 
„Palnę sobie w łeb, jak mi się komunia nie zwróci”? 
To wszystko dokonuje się na naszych oczach...) 
Niech dziecko potrafi się tak e podzielić z potrze
bującymi tym, co otrzymało. 
* Przede wszystkim za Ś zechciejcie zająć się waszymi 
dziećmi! One chcą być kochane! Chcą, by cie jako 
ojciec, matka mieli dla nich czas! Je li zabraknie serca, 
ka dy wysiłek - podejmowany rzekomo z my lą o tym, 
by im było lepiej - obróci się przeciw wam i samym 
dzieciom. 
     Obiad z okazji Pierwszej Komunii więtej - nawet 
ten zorganizowany w lokalu - ma być przedłu eniem 
Uczty źucharystycznej. Źlatego na stole powinna 
płonąć wieca pierwszokomunijna dziecka, powinien 
być w zasięgu wzroku krzy , a posiłek powinien się 
rozpocząć i zakończyć modlitwą. Alkohol w takich 
okoliczno ciach byłby niesamowitym zgrzytem i 
dowodem absolutnego niezrozumienia istoty całego 
Wydarzenia. 
       We wrocławskim dodatku do katolickiego 
tygodnika „Niedziela” znalazłem wzruszające 

je osiągnąć lub pozbawić nas tej szansy. Wszystko 
zale y od tego, jak się nią posługujemy. 
 Źzi  obchodzimy Niedzielę rodków 
Społecznego Przekazu. Słowa Jezusa rzucają więc 

wiatło tak e na tę dziedzinę naszego ycia. 
Ró norodne rodki komunikacji są „medialną 
mamoną”, która stoi pomiędzy nami a zbawieniem. 
My decydujemy, czy stanie się dla nas mostem czy 

 

S t r .  3  

 

2 0 1 5 ,  n u m e r  3 8  

 

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnali my zmarł Ś 

p. Halinę Witczak  

ąWieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  
a wiatło ć wiekuista  niechaj jej wieci, na wieki 

wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen.ą 

sze spotkanie z Panem Jezusem w Komunii więtej, 
broniąc swe dziecko przed gad etami - oto jego 
fragmentŚ 
       Bóg chce spotkania z moim dzieckiem. I nie 
przyjedzie ani quadem, ani limuzyną z szoferem. Po 
prostu usiądą razem i On połamie chleb. A potem 
powieŚ Jedz, kosztuj, to Ja, wiesz? To będzie intymne 
spotkanie dwóch serc. Za klauzurą. A potem może się 
zaprzyjaźnią? I będą za sobą tęsknili? I będą sobie 

              Sojusz z Normalno cią                                        
Dla niektórych sojusz tronu  z ołtarzem jest już  wtedy, gdy tron zrywa sojusz z piekłem 

  

Po ŹM niektóre rodowiska mają problem, bo muszą 
wyja nić, dlaczego polska młodzie  nie lubi Ko cioła, 
skoro niekoniecznie to widać. Taka „Wyborcza”, na ten 
przykład, wyja niła. Napisali tam, e młodzi odchodzą 
od Ko cioła, bo nie podoba im się „sojusz tronu 
z ołtarzem”, a sam Ko ciół widzi im się jako „zamknięty, 
zagubiony i upolityczniony”. 
A  dziw, e ta wiecznie odchodząca z Ko cioła młodzie  
ma wnioski tak doskonale zbie ne z tym, co tłuką we łby 
z redakcji na Czerskiej. Mo e matki tych młodych 
zapatrzyły się kiedy  w Adama Michnika? Ale dobra, 
niech będzie, e jest sojusz tronu z ołtarzem. Tylko kiedy 
on miałby zostać zawiązany? No chyba nie za czasów 
władzy PO? Przecie  „nie klękali przed księdzem”! 
Przecie  forsowali coraz to wiatlejsze dyrektywy, a to 
wciskając gender do szkół i przedszkoli, a to popychając 
in vitro, a to próbując obdarzyć Polaków instytucją 
wynaturzonych „związków partnerskich”. 
Na czym więc przez niemal całą minioną dekadę miałby 
polegać ten „sojusz tronu z ołtarzem”? Na tym, e 
władza łaskawie nie pozamykała ko ciołów, e nie 
zlikwidowała nauki religii i nie kazała zdejmować krzy y 
ze cian szpitali i urzędów? Na tym, e nie wprowadziła 
do konstytucji zapisu, i  mał eństwo to związek 
człowieka z czymkolwiek? 

Więc ja pytam, co to jest ten mityczny sojusz tronu 
z ołtarzem? I kiedy on był w Polsce realizowany? No bo 

skoro młodzie  przez ten sojusz tak ciągle odchodzi 
i odchodzi, to chyba nie od czasu ostatnich wyborów? 
Nawet je li przyjąć (fałszywie), e zaczęło się to za 
rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona, to przecie  
trwałoby to bardzo krótko. W ogóle od czasów upadku 
komunizmu w Polsce czę ciej rządzili lewi ni  prawi 
i mieli wtedy mnóstwo czasu, eby przeprowadzić 
rozwód tronu z ołtarzem – gdyby taki związek istniał. 
Je li nic takiego się nie stało, to z prostej przyczynyŚ bo 
adnego sojuszu nie było. Cały czas jest tylko zwyczajne 

współistnienie, raz lepsze, raz gorsze. Je li za  Ko ciół 
tak mocno w yciu państwa się pojawia, to tylko dlatego, 
e jest po prostu istotnym elementem ycia 

przytłaczającej większo ci Polaków. A dla wielu z nich 
jest wręcz elementem najistotniejszym. żdyby z tym się 
państwo nie liczyło, byłoby skrajnie arogancką, 
zamordystyczną tyranią na wzór niegdysiejszych 
masońskich rządów w Meksyku. Ale u nas by to nie 
przeszło. Wiedzieli o tym nawet komuni ci, dlatego nie 
odwa yli się tak po prostu zlikwidować Ko cioła, choć 
bardzo chcieli. Źzi  miejsce komunistów zajęli nihili ci 
i choć są marginesem, bardzo gło no krzyczą. Źla takich 
sam d więk dzwonów i widok krzy y na wie ach jest 
dowodem na to, e Ko ciół miesza się w ycie państwa. 
I pewnie jaka  czę ć młodzie y w to uwierzyła – to 
przecie  lata propagandy. 
Ale ŹM tę robotę zniweczyły. Nihili ci, biedaczki, 
muszą zaczynać od początku. 

   Franciszek Kucharczak 

  

że tak być. Bóg jest na to od zawsze gotowy. 
    Źla ludzi wiary prawdziwe przygotowanie do 
Pierwszej Komunii więtej nie jest męczarnią, 
„wydziwianiem” czy czym  nadzwyczajnym. To jest 
radosne czekanie na Spotkanie, po którym ma się 
rozpocząć jeszcze serdeczniejsze zbli enie z Bogiem, 
pozostającym z nami i dla nas w źucharystii. Panie, 
przymnóż nam wiary! (por. Łk 17,5). CDN…  
   Ks. Aleksander Radecki 

Do wspólnoty Ko cioła został  
włączonyŚ  

Filip Ko cień 

Panie Boże, Błogosław temu nowo 
ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom 

chrzestnym i miej ich w swojej opiece. 

http://gosc.pl/doc/3404830.Sojusz-z-normalnoscia
http://wf1.xcdn.pl/files/16/08/24/043429_829G_bd5b61924b679acb772b64e80cfd_34.jpg

