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ŚRODA POPIELCOWA
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz
mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla
nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Mk 1, 40-45

Odstające uszy

Nasz świat pełen jest niedotykalnych - parszywych i wzgardzonych. W Indiach, gdzie 80 proc.
ludności wyznaje hinduizm, co piąty Hindus rodzi się w systemie kastowym jako nieczysty. 160
milionów ludzi jest ofiarami ogólnego potępienia
tylko dlatego, że urodzili się jako niedotykalni.
Na tle tych obrazów Jezus jawi się nam
jako Bóg, który nie brzydzi się człowiekiem, do
którego czują wstręt wszyscy. W Jezusie trędowaci, kozły ofiarne i czarne owce społeczeństwa
wracają do godności człowieka. Paweł nie czynił
różnicy między Żydem i Grekiem. Uzdrowienie
pozwoliło trędowatemu wejść do miasta, powrócić do środowiska, ale uniemożliwiło Jezusowi
wejść do tego samego miasta.
Pozwalając komuś wrócić, sam musiał

odejść. Sens dzisiejszych tekstów przymusza nas
do odpowiedzi: Czy w środowisku, w którym przebywasz, żyjesz, pracujesz, odpoczywasz, modlisz
się, jest ktoś, kogo traktujesz jak trędowatego, czarną owcę albo Hindusa z piątej kasty? Czy uczestniczysz w niszczeniu ludzkiej godności, zrzucając na
kogoś całe niezadowolenie ze swego życia, obrzucając choćby kogoś ośmieszającymi wyzwiskami?
Czy nie przyczyniłeś się do tego, że na widok jakiejś osoby pojawiają się cyniczne uwagi, ironiczne
uśmiechy, kąśliwe dowcipy lub wulgarne epitety?
Czy nie za twoją przyczyną ktoś ma chore odniesienie do siebie samego, jest ciągle rozdarty, żyje w
nieładzie i chaosie, ukrywa swoje oblicze w cieniu
wstydu, izoluje się, zamyka, wycofuje?
Zaczyna się od tego, że jakieś dziecko w
szkole jest słabsze lub nie ma rodziców, którzy by
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je ubrali w najmodniejsze ciuszki, nosi zbyt duże
okulary, ma odstające uszy, jąka się jak Mojżesz,
albo ma krzywy nos i staje się trędowatym popychadłem w klasie lub celem bolesnych żartów. Może ma rude włosy jak Dawid, nieudolnie gra w piłkę
albo się zsikało na lekcji. Dziecięcy ostracyzm bywa okrutny.
W pewnej szkole chłopcy związali swojego
kolegę w ubikacji i opluwali jego twarz przez całą
przerwę międzylekcyjną. Przez wiele lat chłopiec
wstydził się siebie samego i wzrastał, głusząc w sobie ogromną nienawiść do siebie. Był już dorosłym
mężczyzną, ojcem trójki dzieci, namiętnie oglądającym mecze bokserskie. Pewnego dnia przyszedł do
domu pijany, chwycił najstarszego syna, zaprowa-

Tabor

dził do ubikacji, związał go i krzycząc w szale wyzwiska, pluł w jego twarz i bił. Zmaltretowane
dziecko potrzebowało pomocy medycznej. Napisano
o nim w jakiejś gazecie, którą przeczytał dawny kolega z klasy, właśnie ten, który wpadł na ten okrutny
pomysł wiele lat wcześniej w szkolnej ubikacji.
Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę i dotknął
trędowatego. Jezus być może i do ciebie wyciąga
rękę i wskazuje ci twoje zapomniane przeżycie z
dzieciństwa, delikatnie dotykając obolałych wspomnień, abyś poczuł się uwolniony od nienawiści do
siebie lub, co gorsza, od przerzucania jej na najbliższych. Wyjść z pogardy, to okazać miłosierdzie komuś, na kogo mamy ochotę zwalić całą swoją złość.
o. Augustyn Pelanowski

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018r
Cd z poprzedniego nr gazetki.

Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego
dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych
częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne
zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności.
5. Pamięć o długiej historii posługi niesionej chorym jest powodem do radości dla wspólnoty chrześcijańskiej, a przede wszystkim dla tych, którzy w
dzisiejszych czasach pełnią tę posługę. Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po to, aby się
nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć: wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu
założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby oferować chorym
nowatorskie i niezawodne leczenie. To dziedzictwo
przeszłości pomaga dobrze planować przyszłość. Na
przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę
zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem
jest odrzucanie ubogich.
Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka
chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum
procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach
publicznych, którzy są powołani do tego, by przez
swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii.
6. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc
uzdrawiania: „Te zaś znaki towarzyszyć będą tym,
którzy uwierzą: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a
ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18). W Dziejach
Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych

przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11).
Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła,
który wie, że powinien obejmować chorych takim
samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i
współczucia. Duszpasterstwo służby zdrowia jest i
zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem,
które należy realizować z wciąż nowym zapałem,
poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze
ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi
wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami
i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie
jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby
ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi,
uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej
posługi każdego.
7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć
wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała
ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała
być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej
posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do
Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się
za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech
pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie
w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych,
którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
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Czym jest Wielki Post?

Wielki Post to dla chrześcijan czas szczególny. Ma
on przygotować wiernych na przeżycie największej
tajemnicy wiary, mianowicie – Zmartwychwstania
Pańskiego. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie: modlitwa przybiera w tym czasie różnorakie specyficzne formy, np. drogi krzyżowej, gorzkich żali czy rekolekcji. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na te
duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny, jałmużna natomiast przypomina konieczność troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami.
Wielki Post trwa czterdzieści dni i liczony
jest od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej,
która poprzedza Niedzielę Wielkanocną. Liczba
czterdzieści to dni liczone z wyłączeniem niedziel,
gdyż od zawsze dzień ten traktowany był jako święto.
Nie zawsze post trwał czterdzieści dni. Około III w. pościło się jedynie czterdzieści godzin, co
odpowiadało dzisiejszemu Wielkiemu Piątkowi i
Wielkiej Sobocie. Następnie wymiar ten przedłużył
się do tygodnia, a następnie do czterdziestu dni, co
zostało ustalone w IV wieku, natomiast w VI w.
ustanowiono Środę Popielcowa jako początek tego
owego okresu zadumy.
Czterdzieści nie jest liczbą przypadkową, ma
bowiem bogatą tradycję w Piśmie Świętym. Najczęstszym odwołaniem jest oczywiście czterdziestodniowy pobyt Jezusa na pustyni, którą to historię
opisują ewangeliści Marek i Łukasz, jednak tyle samo dni miał trwać potop i pobyt Mojżesza na Synaju. Również tyle samo dni mieli mieszkańcy Niniwy
na nawrócenie się. Czterdzieści lat natomiast tułali
się Izraelici zmierzając do Ziemi Obiecanej. Warto
wspomnieć, że przez pewien czas (VII – XIII w., a
w Polsce nawet do XIX w.)Wielki Post trwał o trzy
tygodnie dłużej, mając do siedemdziesięciu dni.
Przed Wielkim Postem właściwym istniało bowiem
tzw. Przedpoście przygotowujące wiernych do
wkroczenia w ten tajemniczy czas.
Wspomnieliśmy wcześniej o początku Wielkiego Postu, który tradycyjnie przypada w Środę
Popielcową. Wierni udają się wtedy do kościoła, by
posypać swoje głowy popiołem będącym pozostałością po ubiegłorocznych spalonych palemkach wielkanocnych. Ksiądz umieszczając jego szczyptę na
głowie postnika, wypowiada znamienne słowa o
marności człowieka, który powstał z prochu i w
proch się obróci. Ma to przypominać człowiekowi o
jego słabościach i niedoskonałościach oraz o konieczności nawrócenia, które jest tożsame z duchowym odrodzeniem.
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Wraz z rozpoczęciem tego dnia o godzinie 24:00
milkną wszelkie zabawy, gdyż okres karnawału,
który był przeznaczony na wszelkiego rodzaju hulanki i tańce, ustępuje miejsca okresowi przeznaczonemu na zadumę i refleksję. Chrześcijanie wstrzymują się wtedy od spożywania potraw mięsnych,
zmniejszają także ilość spożywanych posiłków, jedząc tylko jeden do syta. Odwiedzają także kościół,
uczestnicząc we Mszy św.
Tradycyjnie cały okres Wielkiego Postu
przeznaczony jest na odrodzenie duchowe, dlatego
wszelkie elementy życia sprowadzające ku jego materialnej lub hedonistycznej sferze miały zostać wyeliminowane. Strój stawał się ciemniejszy w barwie
i skromniejszy, posiłki nie były tak wystawne, rezygnowano ze słodkości i wymyślnych przekąsek.
Dzieci często bawiły się starszymi, bardziej zniszczonymi zabawkami, a dorośli zamiast skocznych
melodii słuchali tych poważniejszych i smutniejszych.
Także wygląd kościołów ulega zmianie: znikają bogate bukiety, a ich miejsce zastępują skromne wiązanki. Dodatkowo w Wielkim Tygodniu krucyfiksy zostają zasłonięte materiałem. Tradycja ta
pochodzi z czasów, kiedy krzyże były bardzo bogato zdobione i w ten sposób chciano odwrócić uwagę
od ich przepychu. Wierni nie śpiewają także podczas mszy „Alleluja”, które w liturgii pojawia się
dopiero od Wielkanocy.
Dla chrześcijan czas Wielkiego Postu powinien być okresem wyciszenia, intensywniejszej refleksji nad swoim życiem i nakierowaniem uwagi na
życie duchowe. W moralnej odnowie pomóc mogą
rekolekcje organizowane niemal we wszystkich parafiach oraz, oczywiście, celebracje Wielkiego
Czwartku, Piątku i Soboty (tzw. Triduum Paschalne).

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Słowa Jezusa odsłaniają tajemnicę
miłosierdzia: Ojcze, bądź miłosierny dla duszy mojego ojca Józefa, gdy przyjdzie do Twoich
świętych rąk, bo jest to godzina, w
której potrzebuje on miłosierdzia.
Po tych słowach Jezus przerwał
swoją opowieść o umierającym Józefie i pouczył
słuchających Go uczniów: Mówię wam, moi czcigodni bracia i błogosławieni Apostołowie, iż każdy
z ludzi, który się narodził na świat, który poznał dobro i zło (...) potrzebuje miłosierdzia mojego dobrego Ojca, gdy dojdzie do godziny śmierci i przebycia
szlaku wędrownego do strasznego trybunału. Cdn.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Za tydzień III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Składamy
serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
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. wieczorną, 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. W Środę Popielcową 14 lutego rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje nas, ludzi wierzących, post ścisły, co do ilości i co do jakości. Msze święte w naszym kościele z obrzędem posypania głów
popiołem o godz. 7.00; 9.00 i 17.00 W Cementowni Msza Św. o godz. 15.00
4. W Piątki w czasie Wielkiego Postu, przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o
godz. 19.00 dla młodzieży. A w Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 16.15 nabożeństwo
Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci.
5. W czwartek 15 II 2018r przypada 31 rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Piotra Skuchy. Módlmy się,
aby dobry Bóg darzył go obfitym błogosławieństwem, a Św. Patron nieustannie wypraszał wszelkie łaski
6. W czwartek również 15 II 2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Kręgu
Biblijnego do salki Jana Pawła II.
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 11.02.2018-18.02.2018r

11 luty - Niedziela
7.00+ Tadeusz Urbańczyk
- od koleżanek córki Doroty i Marii Raczek;
Barbary Gruca i Krystyny Bodziony
9.00+ Tadeusz Lis; + Maria i Jan Kołodziej
10.30+ Jarosław Bałakier w 3 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Aurelia i Stanisław Kołton
12 luty - poniedziałek
7.00+ Michał Krupa 30 r. śm.
7.00+ Henryk Kudela - od Dyrekcji i pracowników
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

7.00+ Walery Jaros - od córki Marii
17.00+ Karolina Klimek - od brata Stefana
16 luty - Piątek
7.00+ Adam Gielarowski - od Adama Rozlach
7.00+ Walery Jaros
- od siostrzeńca Tadeusza Motyka z żoną
16.00* Droga Krzyżowa
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dal młodzieży
17 luty - Sobota
7.00+ Adam Gielarowski
17.00+ Kornelia Klimek -od siostry Kazimiery
- od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel
13 luty - wtorek
7.00+ Walery Jaros - od wnuczki Marty
7.00+ Genowefa Marczyk
17.00+ Małgorzata Adamczyk
- od syna, synowej, wnuczków i prawnuczków
- od Mirosławy i Wojciecha Pieńkowskich
17.00+ Agnieszka Zwieczchowska - od syna Stanisława
18 luty - Niedziela I Niedziela Wielkiego Postu
14 luty - Środa Środa Popielcowa
7.00+ Maria Tomiczek - od córki Grażyny
7.00+ Adam Gielarowski
9.00+ Waldemar Borkowski w 6 r. śm.
- od Ewy Piątek-Kopeć z rodziną
10.30+ Antonina i Daniel Kowalscy - od wnuczka
9.00+ Dorota i Andrzej Janus
12.00+ Agnieszka Zwieczchowska
15.00* Cementownia
- od Krystyny i Wiesława Bodzionych
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
16.15* Gorzkie Żale
15 luty - Czwartek
17.00+ Kornelia Klimek - od siostrzenicy Anny
7.00+ Adam Gielarowski
z mężem Stanisławem, Olgi i Artura
- od Haliny i Stanisława Mędreckich z rodziną

