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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem
Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba
odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 7-11

Bóg ma w nas upodobanie

Bóg ofiarowuje człowiekowi upodobanie w chwili, gdy wyłaniamy się z dna, a więc jesteśmy pozbawieni wszelkich zasług
W chwili, gdy wychodził z wody, otworzyło się
niebo i rozległ się głos Ojca wyznającego swe
ojcostwo i umiłowanie Syna. Umiłowanie przepełnione upodobaniem. Upodobanie to istotne
przeżycie, którego oczekujemy najpierw od rodziców. Od Boga można je otrzymać już we
chrzcie, zanim zdamy sobie sprawę z jego wagi
albo zaczniemy się o nie świadomie starać. Bóg
ofiarowuje człowiekowi upodobanie w chwili,
gdy wyłaniamy się z dna, a więc jesteśmy pozbawieni wszelkich zasług. Daje swoją miłość, bo
bez niej nie można żyć. Niedotykane niemowlęta
umierają; pomijane dzieci latami walczą o to, by
być zauważone; niekochane i odrzucane, odrzucają i dręczą się nienawiścią do siebie; a te, w

których rodzic nie ma upodobania, cierpią niewymownie, nie wierząc we własną wartość. Każde
dziecko wzrasta zdrowo, gdy otrzymuje od ojca
akceptację i upodobanie. Bez spojrzeń miłości, bez
wyrazów upodobania, bez dotyku, pieszczot, słów
pochwały, zauważenia, wsparcia, inicjacji wprowadzającej w życie, rozmów i bliskości, a nawet skarcenia, dzieci więdną jak kwiaty pozbawione wody i
słońca.
Na parapecie w glinianej doniczce wzrastała zielona trzcina. Pozostawiłem ją, zapominając powierzyć komuś, gdy wyjeżdżałem na wakacje. Gdy
wróciłem, ujrzałem zwiędnięte i zeschłe liście.
Umarła. Elementarny wyraz troski, podlewanie wodą, nawet dla tak prymitywnego istnienia, jest konieczne. Przyglądam się dziecku w kościele, którego rodzice trzymają na rękach z troską, prosząc o
chrzest drżącym głosem. A ja, kapłan z dzbankiem
wody, jak ktoś, kto podlewa w oknie kwiaty, rozle-
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wam łaskę, aż spływa ona na posadzkę. Wiele łask
marnujemy, zanim dorośniemy. Cóż można dostrzec w źrenicach rodziców? Upodobanie, czyli
zachwyt z powodu istnienia dziecka. Chrzest jest
też aluzją, dzięki której uświadamiam sobie upodobanie Boga, które utrwaliło się w sakramencie. Jego
Syn wyszedł z wody i właśnie wtedy niebo ujawniło
upodobanie Ojca. Każdy, kto przyjmuje chrzest,
zostaje wprowadzony w ten strumień upodobania
Boga Ojca.
Czy tego potrzebujemy? Czy lubisz, gdy ktoś cię
podziwia, wyraża zachwyt twoim pięknem, pochwala twoją inteligencję, zauważa efekty twej pracy lub nauki? Poznałem kogoś, kto będąc dzieckiem, specjalnie spadał z łóżka, by poczuć ciepłe

Plan Kolędy od 08 I - 17 I 2018r

08.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Słowackiego 1,2,3,8,12, 11
2) ul. Sienkiewicza (od końca)
i ul. Wodna
09.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Paderewskiego, Szeroka,
Pl. Wolności
2) ul. Południowa, Hetmańska,
Krasickiego
10.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Sobieskiego, Kopernika,
Nowy Świat
Od godz. 12.00
2) ul. Cicha, Cmentarna,
Pl. Piłsudskiego
11.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Ogrodowa, Książęca,
Słoneczna, Malinowa
Od godz. 15.00
2) ul. Leśna, Wrzosowa, Kolorowa
12.01.2018r
Od godz. 9.00
1) Piastowska, Różana

Tabor

dłonie ojca podnoszące go z podłogi. Znałem też
chłopca, który uciekał z domu, bo był to jedyny sposób, by ojciec się nim zainteresował. Ktoś inny próbował popełnić samobójstwo, aby zobaczyć troskę
na obliczu ojca. Potrzebujemy upodobania kogokolwiek, ale nade wszystko Boga Ojca. Pamiętamy, jak
Jezus rozradowany w Duchu powiedział do uczniów,
że Ojciec ma upodobanie nie w mądrych i roztropnych, ale w prostaczkach, a właściwie w niedojrzałych dzieciach. Gdzie indziej powiedział, aby mała
trzódka się nie lękała, bo upodobaniem Boga jest jej
dać królestwo!
O. Augustyn Pelanowski

Plan Kolędy od 08 I - 17 I 2018r

12.01.2018r
Od godz. 15.00
2) Mostowa, Krótka, Polna
13.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. 1 Maja parzyste (od końca)
2) ul. 1 Maja nieparzyste (od końca)
15.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Kościuszki parzyste
(od cementowni) do nr 52
2) ul. Kościuszki nieparzyste
(od końca)
16.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Orzeszkowej
3,4,5,6,9,10,11,12,14,15
2) ul. Orzeszkowej 7, 8,
ul. Słowackiego 13,14 i
ul. Chrobrego i Jagiełły
17.01.2018r
Uzupełnienia

Do wspólnoty Kościoła został
włączony:
Kaspian Mateusz Kolacha
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.
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Zagrożona pogoda dla Heroda
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Dziś wszyscy wiedzą, że Herod mylił się, widząc zagrożenie w dziecku – ale wielu tak samo się
Parę dni temu było święto Świętych Młodzianków,
czyli dzieci zamordowanych z woli Heroda w Betlejem. Kiedy tego dnia słuchałem
w kościele Ewangelii, uderzył
mnie fragment, w którym Mateusz przytacza proroctwo Jeremiasza dotyczące tej zbrodni:
„Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić
się w żalu, bo ich już nie
ma” (Mt 2,18).
Pomyślałem, że dziś nie słychać
żadnego krzyku ani jęku, choć
od niespełna stu lat rzeź niewiniątek trwa nieustająco. Współczesna Rachel nie opłakuje swoich dzieci. Ona sama przychodzi
z nimi do Herodowego siepacza, prosząc, żeby ten rozwiązał jej „problem”. I
często nawet płacąc za „usługę”. Byle higienicznie,
sprawnie i tak, żeby nie bolało (jej, oczywiście).
Proceder ten ogarnął już cały świat. Rocznie zabija
się miliony dzieci, po których nikt nie płacze. Nie
mają grobów ani nawet imion, bo dorośli nie byli
uprzejmi uznać ich za ludzi. Po zamordowaniu mają
zniknąć, jakby ich nigdy nie było. „Najlepsi uczeni”
zapewnią, że nawet rozpacz, która po czasie ogarnia
matki, nie jest żadną pozostałością i żadnym syndromem poaborcyjnym, lecz skutkiem wdrukowanych
im religijnych i moralnych przesądów. Trzeba więc
te przesądy odrzucić, a ich siewców posłać do więzienia i zresocjalizować. To dlatego w takiej Francji
aborcję wolno publicznie już tylko zachwalać.
Wszelkie wypowiedzi i publikacje antyaborcyjne są
tam prawnie zakazane, bo mogłyby wywołać w kobietach planujących aborcję lub tych, które ją mają
za sobą, poczucie winy.
I w ten oto sposób za niewiniątko robi dziś Herod,
biedactwo takie, narażone na rzeź ze strony siepaczy
z pro life. Jeśli dziś słychać jakiś „płacz i jęk wielki”, to w wydaniu agresorów upozowanych na ofiaW MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłe:
Śp. Janinę Pędzik 88 lat
Śp. Zofię Kajdańską 67 lat

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

ry. Dziś rozmaite oenzety najbardziej trzęsą się nad
„prawem człowieka” do zlikwidowania innego człowieka. Bardziej nawet niż nad ludnością Afryki, zagrożoną niedoborami prezerwatyw. Nad światem
krąży duch Heroda, który – jak to
on – każe ludziom widzieć zagrożenie w tym, co jest ich największym szczęściem. Dający mu posłuch ludzie tego świata tak jak on
drżą przed maleństwem. Stąd takie
histeryczne reakcje na to, co dzieje
się w Polsce, gdzie istnieje coraz
realniejsza szansa odwrócenia ciągu do zabijania. To będzie precedens. Im bliżej tego jesteśmy, tym
większej doświadczamy furii.
Zbyt wielkie interesy zostaną tu
narażone, i to nie tylko ziemskie.
Diabeł poruszy piekło i ziemię, żeby tylko nie utracić kanału obfitych dostaw dusz. Będzie kłamał,
straszył, pluł, ośmieszał, uruchomi ostatnie rezerwy
jadu, żeby tylko trwała pogoda dla Heroda. Przygotujmy się na to. Co jest wielkie, musi rodzić się w
bólu. A właśnie o to chodzi, żeby się rodziło.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
W cieniu piramid egipskich na
początku V wieku napisano apokryf poświęcony św. Józefowi.
Jest to traktat o dobrej śmierci.
Dokument ten świadczy o kulcie
św. Józefa.
Autor posłużył się formą
relacji o Józefie przekazaną przez samego Jezusa.
Ten bowiem, według autora, na Górze Oliwnej zebrał wokół siebie uczniów i opowiedział im historię
swego ojca, który Go uznał za syna. Powtórzył szereg wiadomości zawartych w innych apokryfach o
tym, że Józef był wdowcem i miał dzieci, o jego
zmaganiu z przyjęciem Maryi, kiedy odkrył że jest
brzemienna, o ucieczce do Egiptu, o jego pracy zawodowej. Interesujące natomiast jest to, co mówi o
jego chorobie i śmierci. Cdn...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Uroczystość Chrztu Pańskiego, przypomina Chrzest Jezusa w Jordanie i zapowiada Sakrament Chrztu św.
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę
na Mszę św. rano o godz. 7.00 połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić
jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin
w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
3. Również 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.
Prosimy tych parafian, których nie było w domu w czasie wyznaczonej wizyty duszpasterskiej i których
nie będzie w czasie wyznaczonej wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu, o ustalenie w zakrystii z księdzem dodatkowej wizyty na 17 I 2018r bo 16 I 1018r zakończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i dobro jakiego doznajemy w waszych domach (Plan kolędy
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

w czasie wizyty duszpasterskiej po Mszy Św. rannej.
Za utrudnienia przepraszamy!

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 07.01.2018-14.01.2018

07 styczeń - Niedziela
Uroczystość Chrztu Pańskiego
7.00+ Mieczysław Krzyżanowski
- od sąsiadów z bl. nr 2
9.00* Za parafian
10.30+ Stanisław Uliniarz
- od prawnuczki Amelki i Gabrieli
12.00+ Marianna i Jerzy Półkoszek; + Stanisława
Klimczyk i zm. z rodziny Wacowskich;
+ Małgorzata Milejska
17.00+ Krystyna i Leon Ostrowscy
08 styczeń - poniedziałek
7.00+ Marianna Kajdańska
- od koleżanek córki Alicji, Krystyny i Wandy
7.00+ Wacław Baran - od żony Zofii
7.00+ Małgorzata Adamczyk - od mamy
09 styczeń - wtorek
7.00+ Marianna Kajdańska - od sąsiadów z bl. nr 9
7.00+ Wacław Baran - od córki Elżbiety z mężem
7.00+ Małgorzata Adamczyk - od męża i córki
10 styczeń - Środa
7.00+ Marianna Kajdańska - od rodziny Janosków
7.00+ Wacław Baran - od syna Kazimierza z żoną
7.00
* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

11 styczeń - Czwartek
7.00+ Wacław Baran - od córki Marzeny z dziećmi
7.00+ Małgorzata Adamczyk
- od braci Pawła i Marcina
7.00+ Zdzisław Nowak w 3 r. śm.
12 styczeń - Piątek
7.00+ Wacław Baran - od rodziny Sobczak z Kiełkowic
7.00+ Małgorzata Adamczyk
- od zespołu " Seniorzy " z Ogrodzieńca
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
13 styczeń - Sobota
7.00+ Wacław Baran - od sąsiadów Anety i Kazimierza
Dusza z dziećmi i Jadwigi Żak
7.00+ Zofia Owsianka - od córki i wnuczki
17.00+ Józefa i Iskierka
- od bratanicy Małgorzaty z rodziną
14 styczeń - Niedziela
7.00+ Piotr Rus w 8 r. śm.
9.00+ Zdzisław Biedak
- od bratanicy Kamili z mężem i synem
10.30+ Marianna i Józef Biedak - od wnuczka
12.00* Sakr. Chrztu św. * Jakub Wołek 1r. ur
17.00+ Stanisław Uliniarz - od rodziny Dziwiszów

