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W TYM NUMERZE
Zamyślenia nad
Słowem Bożym

Program Rekolekcji

Życie pozahandlowe
O Świętym Józefie
Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu

18 marzec 2018r

KALENDARIUM

* 18 - 21 marca Rekolekcje Wielkopostne
w naszej parafii
* 19 marzec Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie
i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił:
«Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie
wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. J12, 20-33

Nie zwiedzaj ale zamieszkaj!

Epizod z dzisiejszej Ewangelii mówi o Grekach,
którzy pewnego dnia przyszli do Apostołów i
prosili o możliwość poznania Jezusa. Charakterystyczne jest to, że nie przyszli od razu do Jezusa,
ale pragnęli Jezusa poznać przez pośrednictwo
Apostołów.
Kiedy wyjeżdżałeś do innego miasta lub
innego państwa na pielgrzymkę lub wycieczkę,
zwykle korzystałeś z usług przewodnika. Bez jego wiedzy niemożliwe było zrozumienie historii
kraju i jego zabytków. Przewodnik zrobił swoje,
ale w końcu i tak zapewne stwierdziłeś, że trzeba

zamieszkać w danym kraju, żeby go dobrze poznać
i zrozumieć. Podobnie jest z życiem duchowym i z
poznaniem tajemnic Najświętszej Osobowości Jezusa Chrystusa. Jego Osoba jest jak ogromne miasto, którego nie wystarczy zwiedzać z pomocą
przewodnika, ale najlepiej zrobisz, jeśli po prostu
w nim zamieszkasz. Potrzeba „zamieszkać” w Bogu, „zadomowić się” w Nim i odkryć w Nim skarby Życia i Mądrości. Nie wystarczy poznawać Go
tylko od zewnątrz jak jakąś atrakcję albo
„zabytkową” postać ze starożytności. I jeszcze jedno: potrzeba przewodnika! Takim przewodnikiem
w naszym życiu duchowym jest każdy kapłan, u
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którego wyczuwamy głęboką znajomość Chrystusa
– taki, który „zadomowił” się w modlitwie i w Biblii. Jaką rolę w poznaniu Jezusa w twoim życiu
odegrał kapłan – przewodnik duchowy?
Jeremiasz napisał, że w czasach przyjścia Mesjasza
Bóg będzie najbliższy człowiekowi, wręcz namacalnie poznawalny, tak że nikt już nie będzie błądził,
szukając prawdy o Bogu w mądrości ludzkiej. Kiedy Filip stanął przed Andrzejem, oznajmiając mu o
pragnieniu Greków, obydwaj wiedzieli, że świat
stanął przed możliwością bezpośredniego poznania
Boga w Jezusie. Jezus jest najlepszym
„przewodnikiem po wnętrzu Boga” i jednocześnie
sam jest Bogiem! Od nikogo na świecie nie możemy się dowiedzieć o Bogu więcej niż od samego
Boga, a jest Nim Jezus.
Dlaczego Filip nie poszedł od razu do Jezusa, tylko pytał Andrzeja o możliwość poznania Jezusa przez Greków? Jakby nie chciał sam rozstrzy-

gać, czy można dopuścić do poznania Jezusa przez
nieznanych ludzi o nieznanych intencjach. Jezus był
zarówno dla Filipa, jak i Andrzeja oraz reszty Apostołów nie tylko cudotwórcą i głosicielem, ale Synem Bożym, który na osobności wyjaśniał przyjaciołom tajemnice swego życia. Ci Grecy nie byli jednak
turystami, którzy z ciekawości chcieli przyjrzeć się
jakiemuś cudotwórcy. Oni chcieli wejść w głębię
tajemnicy życia Jezusa i już w Niej pozostać.
Jak wygląda twoja znajomość Jezusa? Czy
wystarczy Ci tylko to, że Bóg istnieje? Czy wierzysz
w Jezusa dlatego, że taka jest tradycja twojego narodu i rodziny, czy dlatego, że sam wybrałeś Go na
Pana swego życia? Poznanie Jego osoby jest nierozłącznie związane z poznaniem siebie samego. Czy
nie boisz się, że poznasz nie tylko prawdę o Jezusie,
ale i o sobie?
o. Augustyn Pelanowski

W Sobotę 17. 03. 2018r
Mszą św. wieczorną o godz. 17.00
rozpoczniemy
Rekolekcje Wielkopostne
Niedziela Msze Św.
z kazaniami rekolekcyjnymi
W poniedziałek, wtorek i środę
Msze św. dla dorosłych
tzn. dla wszystkich
o godz.: 7.00; 17.00 i 19.00;

Spowiedź Wielkopostna w środę
od godz. 7.00 – 10.30
i 16.30 – 19.30

V Niedziela Wielkiego Postu od 18. 03. 2018r do 21. 03. 2018r
Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu Rekolekcje Wielkopostne

W poniedziałek i wtorek
nauki rekolekcyjne dla dzieci
i młodzieży;
od godz. 8.15 do 11.30
/ o godz. 8.15 nauka rekolekcyjna dla
Gimnazjum i kl. VII;
o godz. 9.30 nauka rekolekcyjna dla
kl. 0 - III;
o godz. 10.30 nauka rekolekcyjna dla
kl. IV - VI;
o godz. 11.30 nauka rekolekcyjna dla
Szkoły podstawowej na Podzamczu
W środę dodatkowe Msze Św.
o godz. 8.15 dla Gimnazjum i kl. VII;
o godz. 10.00 dla kl. IV - VI i
o godz. 11.30 dla kl. 0 - III /

Nie odkładajmy Spowiedzi świętej
na ostatnią chwilę,
przed świętami Wielkanocnymi.
Skorzystajmy w porę z łaski Bożego
Miłosierdzia, nie zwlekajmy!

Piątek tj. 23.03. 2018r po Mszy św.
wieczornej o godz. 17.00; ok godz. 17.45
serdecznie wszystkich, bez wyjątku,
zapraszamy na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta
w Ogrodzieńcu.
W tym dniu nie będzie Drogi Krzyżowej
o godz. 16.00 i 19.00
będzie to zwieńczenie dobrze przeżytych
Rekolekcji Wielkopostnych
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Maciej Marek, kawaler lat 31
zam. Ogrodzieniec
i
Paulina Lelek, panna lat 29
zam. Borek Szlachecki
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Musisz robić zakupy w niedzielę? Zwróć się do Lekarza – przyjmuje w kościele.
Onegdaj palenie tytoniu w pracy było normą. Potem
zaczęto tę praktykę stopniowo ograniczać. Akurat
załatwiałem coś w urzędzie, gdy natknąłem się na wzburzoną obowiązkiem wychodzenia do palarni urzędniczkę. – To skandal! Jakim prawem
nam zakazują! Moja mama zawsze
mówiła: „Żyj i daj żyć innym”! – wykrzykiwała do koleżanki zza przeciwległego biurka.
„No przecież właśnie po to jest ten
zakaz, żeby dać żyć innym” – pomyślałem. Ale nie
powiedziałem tego głośno, bo chciałem załatwić
sprawę, a wściekły wzrok tej pani skłaniał mnie raczej do milczenia.
Dziś nikt zdrowy na umyśle nie mówiłby takich głupot. Nawet zawzięci palacze rozumieją, że „dać żyć
innym” oznacza dla nich konieczność ograniczenia
własnego komfortu. Musiało jednak trochę potrwać,
zanim to stało się jasne.
Teraz znów przerabiamy tę historię – tym razem w
postaci awantur o niedzielę wolną od handlu. Znów
słyszę to absurdalne „żyj i daj żyć innym”, tak jakby nie dało się przeżyć niedzieli bez bliskiego kontaktu ze sklepem.
Pewnie, że zakupy to nie palenie – ale też nałóg. I z
powodu czyjejś woli jego zaspokajania zastępy ludzi
muszą „wdychać” w niedzielę atmosferę roboczego,
powszedniego dnia. Ćwierć wieku pełnej swobody
handlu w niedzielę utrwaliło nałóg sklepowego
„wypoczynku niedzielnego” bardzo mocno. I tak jak
palacz na odwyku nie wie, co zrobić z rękami, tak
całe rodziny biadolą teraz, że nie mają pojęcia, jak
spędzą niedzielę bez turystyki między regałami.
No w porządku, to boli, jak każdy odwyk. Ale poczekajcie trochę, uspokójcie się – zobaczycie, że jest
niedzielne życie pozahandlowe, naprawdę. I ono jest
dużo zdrowsze niż to handlowe. Bo moja zachcianka to niekoniecznie moje dobro, a tym bardziej niekoniecznie dobro innych. To stanie się oczywiste,
gdy minie czas detoksykacji. Na razie trzeba to po
prostu przetrwać. A potem stopniowo okaże się, że
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłe:
Śp. Mariannę Stanek, 90 lat
Śp. Zofię Stanek, 91 lat
Śp. Stanisławę Słabą, 73 lata

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

słońce w niedzielę świeci jaśniej, niż się wydawało,
trawa jest zieleńsza, a ptaki śpiewają radośniej. Ba!
Może mąż zauważy swoją żonę, a oboje
może nawet zdołają nawiązać kontakt z
dziećmi? Tak czy owak po czasie stanie
się dla wszystkich jasne, że zerwanie z
niedzielnym nałogiem było pod każdym
względem korzystne.
Powinni to rozumieć zwłaszcza katolicy, a za takich uważa się olbrzymia
większość Polaków. Bo choć powstrzymanie się od niekoniecznej pracy w jeden dzień w
tygodniu jest dobre dla każdego, niezależnie od
światopoglądu, to dla nas ta sprawa ma znaczenie
szczególne. To kwestia świadomości, że Bóg wie
lepiej. I jeśli czegoś od nas oczekuje, to znaczy, że
to jest dla nas dobre, nawet gdy aktualnie tego nie
widzimy. A nie widzimy, bo nam „dym” nałogu
przesłania pole widzenia. Poczekajmy – niech się
rozwieje.
Franciszek Kucharczak

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Liturgia Środy Popielcowej wezwała nas do
nawrócenia i wejścia w czas pokuty,
szczerej pokuty, która nie jest tylko podjęciem jakichś zewnętrznych umartwień, ale
autentycznym zwróceniem serca ku Ojcu,
który widzi w ukryciu. Niech w tej czterdziestodniowej wędrówce po pustyni naszego serca towarzyszy nam kilka refleksji o św. Józefie, aby
„nawiązać swego rodzaju duchową rozmowę ze świętym
Józefem, aby pomógł nam przeżyć w pełni tę wielką tajemnicę wiary”.
Milczenie Józefa Jest to mil-

czenie, które nie oznacza wewnętrznej pustki, ale
pełnię wiary. Jest ono przepojone kontemplowaniem
tajemnicy Boga, w postawie całkowitej gotowości
wobec woli Boga. Jest to milczenie, dzięki któremu
Józef razem z Maryją strzeże słowa Bożego. Ta postawa Józefa przeniknięta jest stałą modlitwą, adoracją świętej woli Boga i zawierzenia bez zastrzeżeń
Jego opatrzności. „Pozwólmy się „zarazić” milczeniem Świętego Józefa! Bardzo nam tego potrzeba
w świecie zbyt często hałaśliwym, który nie sprzyja
skupieniu i wsłuchaniu się w głos Boga” Wielki
Post z pewnością powinien być czasem milczenia,
które jest kontemplacją tajemnicy krzyża, modlitwą
i wejściem w słowo Boga. Milczeniem, które prowadzi do wiary i przyjęcia bez zastrzeżeń woli Ojca,
a co za tym idzie – historii naszego życia, w której
Bóg objawia swoją miłość. Cdn.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj 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. Przeżywamy Rekolekcje Wielkopostne. Cały program zamieszczony jest w naszej gablocie parafialnej, naszej gazetce
parafialnej i na stronie internetowej. W środę 21.03.2018r na zakończenie rekolekcji odwiedzimy chorych, od godz. 14.00
Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii. Na czas rekolekcji, kancelaria parafialna będzie nie czynna.

4. W najbliższy Piątek tj. 23.03. 2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00; ok godz. 17.45 serdecznie wszystkich, bez wyjątku, zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta w Ogrodzieńcu. W tym
dniu nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i 19.00 będzie to zwieńczenie dobrze przeżytych Rekolekcji. A w
Niedziele przed Mszą Św. wieczorną, o godz. 17.15 / już czas letni / nabożeństwo Gorzkich żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, szczególnie młodzież i dzieci.
5. W sobotę przed Niedzielą Palmową 24.03.2018r będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Szczególnie
zapraszamy młodych do wzięcia udziału. A w niedzielę, zwróćmy uwagę, przechodzimy na czas letni.
6. Dzisiaj i w następną Niedzielę po Mszach św. są zbierane ofiary do puszki przy wyjściu z Kościoła na kwiaty do
Ciemnicy i Bożego Grobu.
7. 25 marca w godz. 10.00-16.00 na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu odbędzie się już IV Jarmark Wielkanocny,
organizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Szczegóły na plakatach i str. inter.
8. Również 25 marca po Mszach św., przy wyjściu z Kościoła, będziemy mogli złożyć ofiarę do puszki, jako pomoc
dla państwa Lidii i Wacława Bojarskich, naszych parafian, którzy doświadczyli tragedii pożaru. Okażmy im serce.
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 18.03.2018-24.03.2018r

18 marzec - Niedziela
V Niedziela Wielkiego Postu
Rekolekcje Wielkopostne
7.00+ Regina, Julian, Marian i Jan Orman
9.00+ Bronisława i Antoni Stanek
10.30+ Mirosław Guzik; + Sławomir Jagoda
12.00* Za parafian
16.15* Gorzkie Żale
17.00+ Maja Ryłko w 1 r. śm.
19 marzec - poniedziałek Rekolekcje Wielkopostne
7.00+ Józefa, Bolesław, Czesław i Kazimierz Molenda
7.00+ Józef Piątek
8.15 - 11.30 Nauki rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży
17.00+ Stanisław Biedak w 8 r. śm.
19.00+ Kazimiera Gruca - od Jadwigi Chabrzyk z rodziną
20 marzec - wtorek Rekolekcje Wielkopostne
7.00+ Kazimierz w 3 r. śm. i Teresa Kosińscy
- od syna z rodziną
7.00+ Józef Wrótny - od rodziny
8.15 - 11.30 Nauki rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży
17.00+ Lucyna, Piotr i Stanisław Czerw;
+ Kazimierz i Marianna Bernatek
19.00+ Zenobia Czerniszew - od syna Sylwestra z żoną i synem
21 marzec - Środa Rekolekcje Wielkopostne
7.00+ Zofia Pogodzińska - od sąsiadów z bl. 13, 14 i 2
7.00+ Tadeusz Urbańczyk
- od zespołu "Seniorzy" z Ogrodzieńca

8.15+ Marianna Stanek - od rodziny Dziwiszów
10.00* O zdr. i Bł. Boże, opiekę Matkę Bożej dla
brata Józefa z racji minionych imienin
11.30+ Anna, Stefan i Kazimierz Wacowscy
+Józefa Porazińska
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19.00+ Leon Kijas - od syna Aleksandra z żoną
Małgorzatą, Bartosza i Jakuba
22 marzec - Czwartek
7.00+ Tadeusz Urbańczyk - od rodziny Kłak
7.00+ Zofia Pogodzińska - od Pawła Lipki z rodziną
17.00+ Agnieszka Zwierzchowska
- od Joanny i Mirosława Pawlik
23 marzec - Piątek
7.00+ Stanisław w 4 r. śm. i Irena w 80 r. śm.
Bodziony - od żony i dzieci
7.00+ Rafał Jagielski - od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
19.00* Droga Krzyżowa dla wszystkich ulicami miasta
24 marzec - Sobota
7.00+ Bolesław Michniewski - od żony Marii
7.00+ Zofia Stanek
- od Ireny Stanek z dziećmi, wnukami i prawnukami
17.00+ Janina i Stefan Wacowscy;
+ Alicja i Władysław Pilarczyk

