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KALENDARIUM
27 lutego

Piątek
Droga Krzyżowa o godz. 1600 i o godz. 1900;

1 marca

II niedziela Wielkiego Postu
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1615.

 Historia Światowych
Dni Młodzieży

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
Mk 1, 12
Osobistym, choć zawartym we wspólnocie Kościoła, przymierzem z Bogiem jest chrzest, o którym
mówi II czytanie. Sakramentalne obmycie wodą
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego jest znakiem,
że Bóg nieodwołalnie staje po naszej stronie, że
zbawia nas od śmierci i prowadzi do życia wiecznego. W tym dziele zbawienia Bóg jest cierpliwy
i miłosierny. Jeśli przymierze zawarte w chrzcie jest
czymś zagrożone, to nie ze strony Boga, ale z powodu grzechu i zaprzaństwa człowieka. Bóg nie zbawi nas bowiem na siłę, łamiąc naszą wolność. Łaska
Boża potrzebuje ludzkiej odpowiedzi. Dlatego Jezus
zwraca się do nas w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Co znaczy „nawrócić się”? Nawrócenie ma dwa
aspekty: od i do. Z jednej strony chodzi o odwrócenie się od tego, co jest złe lub bezużyteczne.
Z drugiej – o zwrócenie się ku dobru, o realizację
czegoś, co jest do podjęcia. Mogą być to rzeczy wiel-

kie lub małe. Oczywiście, nie wszystko da się zmienić od zaraz, siłą woli. Ale ważne jest, by obrać właściwy kierunek i mocą łaski Bożej ruszyć w drogę.
Mogą nam w tym towarzyszyć słowa dzisiejszego
psalmu: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz
mnie chodzić Twoimi ścieżkami”.
Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana.
W Wielkim Poście my też jesteśmy szczególnie kuszeni. Zły duch na różne sposoby przekonuje nas,
że nie mamy czasu, aby podjąć wielkopostne zaproszenie. Nie dajmy się oszukać zwodzicielowi. Zaplanujmy udział w rekolekcjach, spowiedź, bardziej
regularną modlitwę. Warto pomyśleć o jakiejś wielkopostnej lekturze – może to być Pismo Święte albo
jakaś dobra książka.
Kościół zaprasza nas w Wielki Post do postu,
modlitwy i uczynków miłosierdzia. Ojcowie Kościoła radzili, by np. nie zjeść posiłku, a w tym czasie
pomodlić się, zaoszczędzone zaś w ten sposób
pieniądze wrzucić do puszki na biednych. Wszak –
jak głosi dzisiejsza aklamacja: „Nie samym chlebem
żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych”.

PEREGRYNACJA KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
I IKONY SALUS POPULI ROMANI W OGRODZIEŃCU

W

niedzielę, 15 lutego, Krzyż Światowych
Dni Młodzieży i ikona Salus Populi Romani przybyły do ogrodzienieckiego kościoła. Symbole ŚDM zostały uroczyście wprowadzone
do świątyni na Mszy św. o godz. 1030, której przewodniczył ks. Marek Bigaj, opiekun krzyża i ikony.
Symbole zostały oficjalnie powitane przez przedstawicieli młodzieży parafialnej. Po zakończonej Mszy
św. rozpoczęła się adoracja prowadzona przez uczniów Gimnazjum w Ogrodzieńcu, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny. O godz. 1200 Mszy
św. przewodniczył J.E. Ks. Biskup Grzegorz Kaszak,
ordynariusz sosnowiecki. Po Mszy pożegnano krzyż
i ikonę, które zostały następnie przewiezione do parafii w Chechle.
W diecezji sosnowieckiej peregrynacja trwać będzie jeszcze do końca lutego. W marcu (1-14 marca)
symbole ŚDM odwiedzą diecezję kielecką, archidiecezję częstochowską (15-28 marca); pelplińską (28-

29 marca). Kolejnymi będą diecezje: radomska (30
marca-18 kwietnia); sandomierska (19 kwietnia-2
maja); zamojsko-lubaczowska (3-16 maja); przemyska (17-30 maja); 30 i 31 maja znaki ŚDM gościć
będą w Piekarach Śląskich. Następna będzie diecezja rzeszowska (1-11 czerwca). W dniach 12-14
czerwca znaki ŚDM towarzyszyć będą uczestnikom
IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie, po
czym trafią do diecezji: ełckiej (15-27 czerwca);
białostockiej (28 czerwca-11 lipca); łomżyńskiej
(12-25 lipca); drohiczyńskiej (26 lipca-8 sierpnia);
warszawsko-praskiej (9-21 sierpnia); lubelskiej (22
sierpnia-5 września); płockiej (6-19 września); do
miejscowości Biały Bór-grecko-katolicka diecezja
wrocławsko-gdańska (19-20 września); łowickiej (20
września-3 października); łódzkiej (4-17 października); warszawskiej (18 października-3 listopada);
warmińskiej (4-14 listopada); elbląskiej (15-28 listo-

pada); gdańskiej (29 listopada-12 grudnia); pelplińskiej (13-26 grudnia). Na przełomie roku 2015
i 2016 (27 grudnia 2015 – 9 stycznia 2016) krzyż
ŚDM i ikona Matki Bożej odwiedzą diec. toruńską.
W roku 2016, na kilka miesięcy przed Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie, znaki tego
wydarzenia zawitają do diecezji: bydgoskiej (10-23
stycznia); koszalińsko-kołobrzeskiej (24 stycznia-6
lutego); szczecińsko-kamieńskiej (7-20 lutego);
zielonogórsko-gorzowskiej (21 lutego – 5 marca);
legnickiej (6-19 marca); świdnickiej (20 marca –
2 kwietnia); wrocławskiej (3-16 kwietnia); gnieźnieńskiej (17-30 kwietnia); tarnowskiej (1-14 maja);
grecko-katolickiej diecezji przemysko-warszawskiej
(15-19 maja).
Peregrynacja po diecezji krakowskiej trwać będzie
od 20 maja 2016 roku. Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”
obecne będą także podczas centralnych wydarzeń
spotkania młodych z papieżem w Krakowie.

Fot. Wojciech Paliga

Historia Światowych Dni Młodzieży
wiatowe Dni Młodzieży to międzynarodowe
spotkania młodych katolików z całego świata.
Obchodzone są każdego roku w diecezjach,
a co dwa lub trzy lata pod przewodnictwem Ojca
Świętego w wyznaczonym przez Niego miejscu na
świecie. ŚDM są swego rodzaju wyznaniem wiary
ludzi młodych.
Idea ustanowienia ŚDM zrodziła się w 1985 r.
podczas spotkania św. Jana Pawła II z młodymi całego świata na placu przed bazyliką św. Jana na
Lateranie. To właśnie Papież był pomysłodawcą
i gospodarzem pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie
w których uczestniczyło ok. 300 tys. młodych, a odbyły się one z okazji ogłoszenia przez Organizację
Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego roku
młodzieży. W 1986 r. Papież oficjalnie ogłosił Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży.
Znak, jaki Papież przekazał wtedy młodym, to
drewniany krzyż na którym zostały wyryte słowa
Papieża w czterech językach: „Nieście go po całym
świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie
jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Od 2003 r. symbolem ŚDM jest również ikona
Matki Bożej Salus Populi Romani, co jest ściśle
związane z obchodzonym wtedy rokiem Różańca
oraz słowami, jakie Ojciec Święty skierował do młodych w swoim orędziu. Mottem tego orędzia było:
Oto Matka Twoja (J 19, 27) Oba znaki przekazane
przez Ojca Świętego krążą po świecie gromadząc na
modlitwie wiele osób. Krzyż wraz z Ikoną są za każdym razem przekazywane do kraju w którym odbywać się będą następne dni młodzieży.
Kolejne międzynarodowe Światowe Dni młodzieży
odbyły się w Buenos Aires. Św. Jan Paweł II odpowiadał wtedy na pytania młodzieży. Dotyczyły one
problemów z jakimi borykali się w swoim kraju.
W Santiago de Compostella w 1989 r. Papież mówił
o tym, że nasza wiara ma podłoże historyczne, a mottem spotkań było: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem
(J 14, 6). ŚDM w 1991 w Częstochowie były okazją
do wspólnego spotkania młodzieży podzielonej wcześniej Europy. Hasłem ŚDM w Częstochowie były
słowa: Otrzymaliście ducha przybrania za synów
(Rz 8, 15). W 1993 r w Denver św. Jan Paweł II zachęcał do odwagi w głoszeniu Chrystusa i Dobrej Nowiny. Wyjątkowym pod względem liczby uczestników było spotkanie z młodymi w 1995 r. w Manili
na Filipinach, które przyciągnęło ok. 4 mln osób z
całego świata. Ojciec Święty skierował do nich słowa: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam
(J 20, 21). W 1997 r. Papież spotkał się z młodymi
w Paryżu, a jego mottem było zadane w orędziu
pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a
zobaczycie (J 1, 38–39). Kolejne spotkanie miało
miejsce w Rzymie w roku Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa 2000 r. Zapraszając młodych do

Ś

Rzymu Papież skierował do nich słowa: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi
nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną
wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki
Kościoła i budowniczowie pokoju”. W 2002 r. ŚDM
obchodzone były w Toronto pod hasłem: Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata
(Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnictwem św. Jana Pawła II. Z tamtych dni szczególnie zapamiętano przygotowaną i prowadzoną przez
młodzież Drogę Krzyżową.
Po śmierci papieża Jana Pawła II tradycję międzynarodowych spotkań młodzieży kontynuował
Ojciec Święty Benedykt XVI.
W Koloni (2005 r.) mottem ŚDM były słowa:
Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2) Papież mówił: „Przedstawcie Chrystusowi swe radości i swe
smutki, pozwalając, aby swoim światłem rozjaśnił On
wasze umysły i swoją łaską dotknął waszych serc”.
W Sydney (2008 r.) Benedykt XVI przypomniał
o wrodzonej godności każdego ludzkiego życia, od
chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zachęcał
do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce zajmują
w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi, imigranci oraz osoby pozbawione prawa głosu. Te dni
upłynęły pod hasłem: Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
(Dz 1, 8). Ostatnie ŚDM, jakim przewodniczył Papież
Benedykt XVI, miały miejsce w Madrycie (2011 r.),
a ich mottem było: Zakorzenieni i zbudowani na
Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7). Benedykt
XVI powiedział do młodych: „Drodzy przyjaciele, niech
żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie
się świata ani przyszłości, ani swej słabości.”
Od 2013 roku ŚDM przewodniczy Papież Franciszek. W Rio de Janeiro podkreślił, że Ewangelia
jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Papież Franciszek będzie przewodniczył również obchodom
w Krakowie, gdzie następnie ogłosi miejsce kolejnego
spotkania z młodymi.
ŚDM w Polsce odbędą się pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5, 7).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy
się na wezwaniu do nawrócenia i medytacji wydarzeń z życia Pana Jezusa, dlatego Kościół nie proponuje w tym czasie żadnych wspomnień świętych
z nielicznymi wyjątkami. Włączmy się w głębokie
przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie
sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych:
 w piątki Droga Krzyżowa o godz. 1600 i o godz. 1900;
 w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 1615.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

2. Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej, a także w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za
odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji
można uzyskać odpust zupełny.
3. W IV Niedziele Wielkiego Postu tj. 15 marca
rozpoczną się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne, potrwają one do środy. Już dzisiaj zachęcamy
do takiego zorganizowania sobie czasu by móc
w nich uczestniczyć.
4. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na
spotkanie Kręgu Biblijnego.

23 lutego – 1 marca 2015 r.

23 lutego – poniedziałek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od rodziny Grzebieluch.
2) + Olga Piątek – od siostrzenicy Marii i Wacława Firek z dziećmi oraz Zdzisława
Biedaka.
1700 + Aniela Pilarczyk; Józef Piątek.
24 lutego – wtorek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od sąsiadki Ćmak.
2) + Olga Piątek – od Jadwigi Boguckiej z rodziną.
1700 + Andrzej Czechorowski – od pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.
25 lutego – środa
700
1) + Andrzej Czechorowski – od Stanisława Musialskiego z rodziną.
2) + Olga Piątek – od pracowników Gminnej Spółdzielni SCH w Ogrodzieńcu.
00
17
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.
26 lutego – czwartek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od rodziny Kocjan i Bednarczyk.
2) + Olga Piątek – od Pelagii i Waldemara Molenda.
00
17
+ Anna Musialska – od Kazimiery Podsiadło.
27 lutego – piątek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od Anny i Ryszarda Muszyńskich.
2) + Olga Piątek – od wnuczki Karoliny z rodziną.
00
17
Msza zbiorowa za zmarłych.
28 lutego – sobota
700
1) + Anna Musialska – od sąsiadów Wyrodek i Malik.
2) + Alicja Krzyżanowska – od syna z rodziną.
1700 + Andrzej Czechorowski – od zarządu i pracowników Fundacji Prosilesia
i Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Społeczna.
1 marca – niedziela
700
+ Dariusz Rus – w 5. r. śmierci.
900
+ Helena, Jan Ptak; Jadwiga, Zenon Wołoszyn.
30
10
+ Kazimiera Uliniarz.
1200 + Ignacy Biedak (30. r. śmierci) – od synów Witolda i Stefana z rodzinami.
1700 + Stanisław Ćmak (1. r. śmierci); Helena, Władysław Ćmak.

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Alfred Porada, żył lat 89, zm. 20.02.2015

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

