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* 06 styczeń Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy
Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Łk 2, 16-21
Ewangelia dzisiejszej Mszy św. subtelnie
i delikatnie ukazuje, jak Maryja spełnia swój obowiązek matki. Opowiadanie św. Łukasza pozwala
nam się domyślać, że Maryja zaraz po narodzeniu
Jezusa przyjmuje pasterzy, okazuje im Go
z radością (KK 57) i uważnie słucha wszystkiego,
co opowiadają o wielkich rzeczach zapowiedzianych przez Anioła. Następnie, gdy pasterze odchodzą „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 20), Maryja pozostaje przy Synu zachowując w duszy
„wszystkie te sprawy i rozważając je w swoim
sercu” (tamże 19).
Maryja jest Matką Jezusa nie tylko dlatego, że
dała Mu ciało i krew, lecz przede wszystkim dlatego, że wniknęła w tajemnicę i włączyła się
w nią najgłębiej: „całkowicie poświęciła samą
siebie… osobie i dziełu swego Syna, pod Jego
zwierzchnictwem i wespół z Nim… służąc tajem-

nicy Odkupienia” (KK 56). Dlatego właśnie Maryja
„stała się nam Matką w porządku łaski” (tamże 61).
„O Jezu, patrzę na ten nowy rok jak na czystą kartę, którą Twój Ojciec ukazuje mi i na której
On sam będzie pisał, dzień po dniu, to, co postanowił według swego boskiego upodobania; lecz ja już
teraz u góry tej stronicy piszę z całym zaufaniem:
Domine, fac de me sicut vis; Panie, czyń ze mną to,
co chcesz. Na dole zaś stawiam już moje Amen,
niech tak będzie, na wszystkie rozporządzenia
Twojej boskiej woli. „Tak”, o Panie, „tak” na
wszystkie radości, na wszystkie cierpienia, na
wszystkie łaski, na wszystkie trudy, jakie mi zgotowałeś i które będziesz mi ukazywał dzień po dniu.
Spraw, aby moje Amen było wielkanocnym Amen,
połączonym zawsze z Alleluja, czyli wypowiadanym z całym sercem, w radości zupełnego oddania
się. Daj mi Twoją miłość i Twoją łaskę, a będę dosyć bogata” (s. Karmela od Ducha Św.).
O. Gabriel, karmelita bosy
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Święta Boża Rodzicielka, Maryja

Tabor

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego
Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi
uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej
ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów
Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne
znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w
starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w
tym celu dzień 1 stycznia.

Pierwszy stycznia jest dniem szczególnej modlitwy o pokój w całym Kościele. Dzień ten
poświęcony jest Matce Bożej. To z Nią Kościół wchodzi w nowy rok z nadzieją, że pomoże w opanowywaniu wszelkich porywów gniewu, zarówno w rodzinnych domach, jak
i układach międzynarodowych. Ona, która była świadkiem gniewu wylanego na Jej Syna
i nie rzekła ani słowa, wie, że walka o pokój na ziemi zawsze będzie wyglądała dokładnie
tak, jak na Golgocie. Tam prawdziwe zwycięstwo należy do Jej Syna, a nie do tych, którzy
przybili Go do krzyża. Tam ogień ich okrucieństwa i nienawiści został ugaszony miłością
i pokojem Tego, kogo uśmiercili. Modlitwa o pokój na świecie to wspólne błaganie Boga
o rozprowadzenie wody pokoju, która płynie ze źródła bijącego na Kalwarii.

Plan Kolędy-wizyty duszpasterskiej cd.

Poniedziałek 02.01.2017r
9.00 ul. Ogrodowa i
ul. Książęca
15.00 Plac Wolności i
ul. Krasickiego
15.00 ul. Mieszka I i ul. Szkolna
Wtorek 03.01.2017r
15.00 ul. Kościuszki od Pl.
Piłsudskiego do drogi na Józefów
15.00 ul. Kościuszki od drogi na
Józefów do końca
9.00 ul. Kościuszki od do końca
( Remondis ) do remizy
Środa 04.01.2017r
14.30 ul. Jana III Sobieskiego i
ul. Hanki Sawickiej
9.00 ul. Słowackiego domy

- od Lasu.
9.00 ul. Słowackiego domy
- od początku i bl. 11
Czwartek 05.01.2017r
15.00 ul. Kopernika i ul. Szeroka
15.00 ul. Polna, ul. Chrobrego,
ul. Sikorskiego i ul. Jagiełły
15.00 ul. Paderewskiego
Sobota 07.01.2017r
9.00 ul. 1 Maja strona prawa i
Nowy Świat
9.00 ul. 1 Maja strona lewa
9.00 ul. 1 Maja od początku
Godziny urzędowania Kancelarii
Parafialnej w czasie wizyty
duszpasterskiej po Mszy Św. rannej.
Za utrudnienia przepraszamy!
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Złoto, Kadzidło, Mirra

Mędrcy otwierają swoje skrzynie ze skarbami i przynoszą Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę.
Od dawien dawna w różnoraki sposób tłumaczono te
trzy dary. W drugim stuleciu święty Ireneusz
z Lyonu widział w złocie znak królewskiej godności
Dzieciątka, w kadzidle jego Boskość, a mirra miała
według niego symbolizować śmierć na krzyżu. Kardynał Kari Rahner twierdzi, że złoto wskazuje na
naszą miłość, kadzidło na naszą tęsknotę, a mirra na
nasze bóle. W darach nie widzi więc obrazów symbolizujących tajemnicę Bożego Dzieciątka, lecz znaki naszego oddania, naszych ludzkich postaw właściwych w stosunku do Wcielonego Boga. Złota legenda zna jeszcze inne wyjaśnienie. Królowie wręczają złoto z powodu ubóstwa Maryi, „kadzidło
z powodu nieprzyjemnego zapachu stajni, mirrę, by
wzmocnić ciało Dzieciątka i odegnać złe robaki".
Złoto może też symbolizować bóstwo, kadzidło pobożną duszę, a mirra czyste ciało, chroniąc je przed
różnymi nieczystościami. Widocznie starożytni
z zadowoleniem fantazjowali na temat darów.

Złoto zawsze fascynowało ludzi. W antyku mówiono o złotym blasku bóstw. Dla świętego Klemensa
Aleksandryjskiego mądrość Chrystusa jako wiecznego
Logosu jest królewskim złotem. Złoto zostaje oczyszczone przez ogień. Nie można z nim niczego zmieszać. Od
dawien dawna złoto było używane podczas kultu, bo złoto przynależy bogom. Złoto ukazuje nie tylko Boską naturę Dzieciątka w żłobie, lecz także wskazuje na złoty
blask naszej duszy.
Nie jesteśmy tylko ludźmi ziemi, lecz także ludźmi nieba. Nasza dusza odbija złoty blask Boga.
W naszym obliczu jaśnieje Boża chwała. W naszej duszy
uczestniczymy w Bożym blasku.
W wielu kulturach kadzidła używa się jako przyjemnego środka zapachowego. Snujące się do nieba kadzidło jest obrazem naszej modlitwy, która wznosi się do
Boga. Obrazem naszej tęsknoty, wykraczającej poza codzienność. Nasza tęsknota tak jak kadzidło unosi się do
nieba. Nie pozwala uwięzić się tu na ziemi. Posiada lekkość kadzidła. Przenika także przez wszystkie zamknięte
drzwi. Otwiera ona nasze serce i poszerza je. Kadzidło
pięknie pachnie. Napełnia nasze życie tajemniczym zapachem, boskim aromatem. W czasie pobytu na górze Atos
zafascynował mnie jedyny w swym rodzaju zapach tamtejszego kadzidła. Kościoły oddychają tym zapachem.
Rodzi się wtedy natychmiast poczucie tajemnicy, poczucie bycia u siebie w domu, bezpieczeństwa, tęsknoty
i miłości. I chociaż kadzidło dawno uleciało do góry, pozostawia jednak w całym pomieszczeniu szczególny zapach. Wdycham go świadomie i czuję się natchniony
Bożym poczuciem piękna. Odpowiednie zapachy wywołują w mojej świadomości silne odczucie przeszłości.

Zapach siana przypomina mi urlop. Doświadczenie urlopu pojawia się nie tylko w głowie, lecz w całym ciele.
Tak też jest i z kadzidłem. Czuję wtedy wspaniałą, tajemniczą obecność Boga, wtedy dostrzegam Go całym
ciałem .
Mirra była dla starożytnych rajskim zielem.
Wskazuje na stan Raju, za którym wszyscy tęsknimy.
Mirra jest jednocześnie środkiem uzdrawiającym, leczącym nasze rany. W podarunku mirry powierzamy Bogu
wszystkie nasze rany. Przynosimy to, co mamy najcenniejszego, wiele zranień z historii naszego życia. Rany
nas odmieniły. Zmusiły nas, by zdystansować się od zdobytego bogactwa. Najwartościowsze, co posiadamy, to
serce, potrafiące kochać. Rany przywiodły nas do kontaktu z naszym sercem. Złamane i zranione serce przynosimy Bożemu Dzieciątku, ufając, że te rany uzdrowi
i przemieni. Powierzając Bożemu Dzieciątku naszą zranioną i załamaną historię życia, możemy odczuć, że
wszystko jest dobrze. Nie wadzimy się już więcej
z naszymi ranami. Powierzamy się wraz z naszymi ranami tej miłości, która jaśnieje w Bożym Dzieciątku. Wtedy mimo wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń jesteśmy w Raju.

Wyszukaj takie dary, które odpowiadają Tobie i Twojej chwilowej sytuacji i przynieś je Bożemu Dzieciątku. Pozwól prowadzić się wizji, która
najbardziej Ci odpowiada. Ona pragnie zaprowadzić
Cię do Dzieciątka. To sprawi, że upadniesz przed
Tym, przy którym możesz czuć się u siebie; zapomnisz o sobie samym, gdy uwolnisz się od krążenia
wokół siebie. Kiedy zapomnisz o sobie, wtedy całkowicie będziesz sobą, wtedy będziesz naprawdę
wolny.

Anselm Grün / Trzej Królowie

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Wielkim nieszczęściem jest to, że
zaniedbujemy uciekanie się do
tego Boskiego pokarmu, aby
przebyć pustynię życia. Jesteśmy
na równi z osobą, która umiera z
głodu obok suto zastawionego
stołu”
(św. Jan Maria Vianney).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień misyjny dzieci. Msze Św. w porządku Niedzielnym. W tym dniu błogosławimy kadzidło i kredę. Kredą znaczymy drzwi naszych domów: K+M+B 2016r
na znak: Christus mansionem benedicat - Chrystus mieszkanie błogosławi. Jest to również I Piątek miesiąca. Jeżeli odprawiamy I Piątki miesiąca i jesteśmy w stanie łaski uświęcającej z racji Świąt Bożego Narodzenia, wystarczy w tym dniu być na Mszy św. i przyjąć Komunię św. Jeżeli nie, to wyspowiadać się możemy przed i w czasie każdej Mszą św. W I Sobotę miesiąca, nie będziemy odwiedzać chorych, gdyż w
grudniu sakramentalnie zostali przygotowani na Święta, a w styczniu zostaną odwiedzeni i pobłogosławieni z racji wizyty duszpasterskiej. Następne odwiedziny chorych z sakramentami będą w I Sobotę lutego.
W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenie i odwiedziny chorych w każdej chwili. Msza Św. w I sobotę miesiąca dla Kół Różańcowych o godz. 16.00
2. W I czwartek miesiąca ogarnijmy modlitwą wszystkich kapłanów i módlmy sie o nowe i liczne powołania kapłańskie.
3. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Chrztu Pańskiego. Przypomina Chrzest Jezusa w Jordanie i zapowiada Sakrament Chrztu św.
4. Trwa wizyta duszpasterska tzw. kolęda. 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, jeśli w rodzinie są dzieci lub młodzież ucząca się w szkole. Podajemy program wizyty duszpasterskiej na kolejny tydzień ( jest dostępny również na str. internetowej, w gablocie i
naszej gazetce parafialnej na str.2)
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00; 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
WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 01.01.2017-08.01.2017

01 styczeń - Niedziela
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
7.00+ Stanisław Srokosz - od żony z dziećmi
9.00+ Jan Świacki - od rodziny Nieduziak i Waszkiewicz
10.30+ Zbigniew Barczyk - od Urszuli Rybińskiej z rodziną
12.00* Za parafian
17.00+ Mieczysław Flak z okazji im.
- od syna Cezarego i Grażyny

02 styczeń - Poniedziałek
7.00+ Jan Mirocha
- od Małgorzaty i Adama Kotwickich
7.00+ Tadeusz Sojka - od rodziny Żak
7.00+ Grzegorz Marczyk
- od rodziny Matyja, Pniak i Kluszczyk
03 styczeń - Wtorek
7.00+ Jan Mirocha - od Barbary i Janusza Kotwickich
7.00+ Zofia Maciążek
- od Mari i Włodzimierza Chrząszcz
7.00+ Krystyna Osys - od córki i syna
04 styczeń - Środa
7.00+ Jan Mirocha
- od Włodzimierza i Marii Chrząszcz
7.00+ Zofia Maciążek - od Haliny Wójcik z rodziną
7.00+ Krystyna Osys od rodziny Karwowskich i Gajdów
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

05 styczeń - I Czwartek
7.00+ Jan Mirocha
- od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel
7.00+ Zofia Maciążek
- od Wandy Fajt-Cygan z mężem i dziećmi
7.00+ Regina Kudela - od syna Adama

06 styczeń - I Piątek
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
7.00+ Anna Wójcik - od Rusowej i Kobroniów
9.00+ Hubert Spinczyk - od Marcina Spinczyk z rodziną
9.00+ Marianna Podsiadło
10.30+ Edward i Antoni Piątek;
+ Lucjan, Rozalia i Władysław Grzebieluchowie
12.00+ Dorota i Aleksander Palińscy
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych

07 styczeń - I Sobota
7.00+ Jan Mirocha - od Katarzyny i Marcina Milczarek
16.00* Żywy Różaniec
17.00+ Lidia Biedak - od Elżbiety Baran z rodziną
08 styczeń - Niedziela
II Niedziela po Bożym Narodzeniu
7.00+ Michalina Mól - od Marii Rus i rodziny Kobroń
9.00+ Ewa, Henryk, Jan i Leokadia Biedak
10.30+ Genowefa i Konstanty Kowalscy;
+ Tadeusz, Zygmunt i Stanisław Foltańscy
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00+ Anna Kicmol - od kolegów i koleżanek z obsługi
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu

