Nr 15/2017 (281)






Niedziela Palmowa Wielki Tydzień

KALENDARIUM

W TYM NUMERZE
Zamyślenia nad
Słowem Bożym
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09 kwiecień 2017

Triduum Paschalne

* 13 kwiecień Wielki Czwartek, Wieczerzy Pańskiej
* 14 kwiecień Wielki Piątek, Męki Pańskiej
* 15 kwiecień Wielka Sobota, Wigilii Paschalnej
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Procesja: Ew. Mt 21, 1-11 Msza św.: Ew. Mt 26, 14-27(Mt 27, 11-54)

Poruszyło się całe miasto

W obliczu wciąż nowych pomysłów, by Kościół i sprawy wiary spychać
na margines życia publicznego, rodzą się
coraz to nowe projekty, by Ewangelię głosić na dachach
Wychodzenie „na zewnątrz", by
świadczyć o Chrystusie, różnego rodzaju
manifestacje wiary i wspólne modlitwy z
pewnością nie są niczym nowym. Gdyby
popatrzeć na historię Kościoła, bez trudu
dostrzeże się tę wewnętrzną potrzebę człowieka wierzącego, by od czasu do czasu
stawać na otwartej przestrzeni, poza świątynią, i mówić o Bogu. Wystarczy pomyśleć choćby o uroczystości Bożego Ciała,
która jest jakby kwintesencją tego świadectwa dawanego na placach i ulicach.

Coraz częściej pojawiają się jednak różne,
można powiedzieć, mniej oficjalne „marsze
dla Jezusa" (inicjatywa pod takim hasłem
też istnieje), które mają służyć przebudzeniu ludzi, głośnemu wypowiedzeniu uwielbienia i publicznemu wyznaniu wiary.
Pierwszy marsz dla Jezusa opisuje
nam dzisiejsza Ewangelia. Miał on miejsce
2000 lat temu, kiedy Chrystus uroczyście
wjeżdżał do Jerozolimy. Czytamy, że ten
tryumfalny wjazd poruszył całe miasto, a
ludzie zadawali sobie pytanie, kim On jest?
Dzisiejsze marsze, manifestacje i
koncerty mogą kogoś zadziwiać, a nawet
wydawać się zbyt ekstrawaganckie. Jeżeli
jednak chcemy poruszyć nasze miasta, środowiska i świat, w którym żyjemy, jeżeli
chcemy, by ludzie pytali o Jezusa, także te
środki trzeba wykorzystać.
Ks. Dariusz Madejczyk
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Błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę

To co widzimy w
naszych polskich
kościołach w Wielką
Sobotę, mogę nazwać jedynie tak:
„zorganizowana obraza
Boska”
i
„oficjalny, tradycyjny przejaw zabobonu współczesnych ludzi”. Kto nie wierzy, niech popyta wiernych (?), niosących koszyczki z
„jedzonkiem do poświęcenia” i zamieniających dom
Boży na pachnące „delikatesy”, o ich motywy i zrozumienie Tajemnicy Paschalnej.
Ale te tłumy - na szczęście - pojawiają się jednak w
domu bożym, na poświęconym miejscu - ba, wobec
Najświętszego Sakramentu, wystawionego w tym
wyjątkowym dniu do adoracji przy tzw. Bożym
Grobie! Warto zauważyć szczególnie małe dzieci,
które nareszcie są w naszym zasięgu oraz ludzi, którzy akurat w Wielką Sobotę byliby skłonni podejść
do konfesjonałów. Ta sytuacja stanowi ogromne
wyzwanie dla ewangelizacji i dlatego warto spokojnie się jej przyjrzeć.
Z czym można się bardzo często spotkać w naszych
kościołach i kaplicach z okazji błogosławienia pokarmów na wielkanocne stoły?
Rozgadana rzesza ludzi „wpada” do kościoła z koszyczkami i czeka, aż zostaną one poświęcone. Żadne inne motywy nie są zauważane (np. Najświętszy
Sakrament, wystawiony do adoracji w tzw. Bożym
Grobie, okazja do modlitwy etc.).
Widoczny jest brak zrozumienia obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (rodzaj
magii) i symboliki tych świąt: w koszyczkach zabawki, słodycze... Bywa, że zawartości nie da się
zachować do wielkanocnego śniadania, gdyż zjedzona zostanie znacznie wcześniej!
Wielu ludzi w tym dniu jeszcze nie żyje w stanie
łaski uświęcającej - nie wyspowiadali się, zignorowali rekolekcje, nabożeństwa pasyjne i w związku z
tym pozostaje im jedynie to, co zewnętrzne.
Czasami księża ograniczają swoją posługę jedynie
do odmówienia formuły poświęcającej pokarmy o
wyznaczonych godzinach (pośpiech!) i pozostawiają ludzi ich własnemu losowi.
Środki zaradcze, które mogą uzdrowić opisane sytuacje:
Na kilka minut przed wyznaczonym czasem na poświęcenie pokarmów ksiądz (kleryk, osoba konsekrowana, komentator) powinien stanąć przy mikrofonie i słowami pieśni oraz spokojnymi wyjaśnieniami stworzyć odpowiednią atmosferę spotkania.

Tabor

Przeprowadzić stosowną katechezę i wykorzystać
istniejące w rytuale komentarze do obrzędu błogosławienia pokarmów.
Obrzęd błogosławienia pokarmów warto przedłużyć nawet do 30 minut, co pozwoli także na
wspólną adorację, katechezę i podanie wielu informacji duszpasterskich (np. zachęcających do
wzięcia udziału w pięknie przygotowanej liturgii
Wigilii Paschalnej).
Co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką?
Chleb (a także ewentualnie inne wypieki) - na pamiątkę chleba, którym Jezus nakarmił lud na pustyni i który podał apostołom nad jeziorem Genezaret
po swoim zmartwychwstaniu. Chleb dla chrześcijanina zawsze będzie się kojarzył z Eucharystią, z
„chlebem, który zstąpił z nieba”, by dawać życie
światu.
Baranek wielkanocny (z ciasta, masła, cukru) przypomina noc zmiłowania Bożego nad narodem
wybranym.
Mięso, wędliny - również na pamiątkę Baranka paschalnego.
Sól, chrzan i pieprz - by chroniły nas, ludzi, od zepsucia. Przypominają one także gorzkie zioła, spożywane ongiś z barankiem paschalnym.
Jajka (pisanki, kraszanki) - znak nowego życia.
Dzielenie się jajkiem ma podobne znaczenie, jak
dzielenie się opłatkiem; chrześcijanie chcą dzielić
się między sobą radością, że zmartwychwstały Pan
jest wśród nas.
Koszyczek wielkanocny ozdabiamy świeżymi zielonymi gałązkami, bukszpanem czy też wiosennymi
kwiatami i baziami.
Coś dla odprężenia:
Po liturgii Wigilii Paschalnej w ciemności rozległy
się głosy dwóch młodych mężczyzn, którzy roztrząsali niezwykły dylemat:
- Słuchaj! - mówił jeden z nich. - Co mam teraz
zrobić? Cały Wielki Post nie wypiłem ani kropli
alkoholu, jak zresztą co roku. Miałem taki zwyczaj,
że po porannej Rezurekcji, po wielkanocnym śniadaniu z radością sięgałem po buteleczkę. Teraz proboszcz zarządził procesję rezurekcyjną w środku
nocy. I co teraz: mam wypić zaraz po powrocie do
domu, czy czekać aż do rana na śniadanie jak kiedyś?
Ciekawe, kto z Czytelników zna prawidłową odpowiedź na to pytanie?
Przypomnę jeszcze - zwłaszcza młodym ludziom że do klimatu Niedzieli Zmartwychwstania należy
także wyjątkowe pozdrowienie chrześcijańskie:
Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja! - na co
odpowiedź brzmi: Prawdziwie zmar-twychwstał,
Alleluja!
Ks. Aleksander Radecki
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Kłująca Ewangelia
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Modlisz się? Nie musisz odpowiadać – to widać.
Niedawny okładkowy tekst „Newsweeka” o wychowaniu religijnym w rodzinnym domu prezydenta
Andrzeja Dudy nie zawierał nic sensacyjnego, bo
cóż w tym dziwnego, że katolicka rodzina zachowuje się jak
katolicka rodzina? Wspólna
modlitwa, comiesięczna spowiedź, udział we Mszach św. –
no generalnie dla katolika
oczywiste rzeczy. A jednak
właśnie ta oczywistość spowodowała falę komentarzy. Że
rodzice zmuszali przyszłego
prezydenta do praktyk religijnych, że go sformatowali – takie rzeczy.
„Dziecko nie jest własnością
rodziców, by je szykanowali” –
rozgniewała się jakaś czytelniczka na stronie gosc.pl. Ktoś
inny napisał: „Prezydent akcentujący ostentacyjnie swoje prywatne przekonania
religijne, robiący z nich swój herb – tak do końca
normalny nie jest”.
Rodzi się pytanie, skąd my mamy tylu katolików tak
głęboko niechętnych katolicyzmowi? Skąd bierze
się ta ich gorąca potrzeba ochronienia społeczeństwa
przed objawami i skutkami żywej wiary?
I nasuwa się odpowiedź: u większości z nich tak nie
było. Oni wyrośli w środowisku katolicyzmu bezobjawowego. Może zjawiali się w kościele, spełniając podstawowe obowiązki, ale do domu niczego
stamtąd nie przynosili. Nie modlili się razem jako
rodzina ani rano, ani wieczorem, ani przed posił-

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Marcin Jarząbek, kawaler lat 32 zam. Podzamcze
i Katarzyna Chłosta, panna lat 26 zam. Kwaśniów

Tomasz Malinowski kawaler lat 31 zam. Gliwice
i Agnieszka Grajdek, panna lat 29 zam. Podzamcze

Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Julia Kaczkowska
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym
i miej ich w swojej opiece.

kiem, ani w ogóle nigdy. Rodzice ich nigdy nie błogosławili, nawet krzyżykiem na czole. Wyrośli więc
w przekonaniu, że życie Ewangelią jest jak yeti –
wszyscy słyszeli, nikt nie widział.
Wieść, że w jakiejś rodzinie ludzie się modlą, musi wywołać
irytację kogoś, kto uważa się za
katolika, ale ma w nosie relację
z Bogiem – własną i całej rodziny. Ktoś taki ma dwa wyjścia:
albo coś zrobi ze sobą, albo
spróbuje zrobić coś z „tymi dewotami”. Albo się nawróci, albo
dorobi „teologię” do swojej duchowej nijakości. To drugie polega na wyśmiewaniu tych, których zachowanie powoduje jego
wyrzut sumienia.
I to właśnie zaobserwowaliśmy
w kontekście publikacji w
„Newsweeku”. Wielu się wtedy zapowietrzyło: Jak
to? Prezydent się modli i tego nie ukrywa? Co za
skandaliczna ostentacja!
Ha – tak to jest na tym świecie, że to, czym człowiek żyje, musi wyjść na jaw. Kto oddycha powietrzem, ten ostentacyjnie żyje, kto nie oddycha, staje
się ostentacyjnym nieboszczykiem.
Kto żyje w Bogu, ten żyje Nim wszędzie – i to ma
swoje dobre skutki w każdej dziedzinie; kto się Boga wstydzi, wstydzi się Go wszędzie – i to fatalnie
skutkuje w każdej dziedzinie.
Społeczeństwo wiedziało, że wybiera na prezydenta
katolika – i ma katolika. Może to sprzeczne z praktyką tego świata, w którym prywatnie możesz być
kim chcesz, ale publicznie możesz być tylko nikim.
Kupujemy to?
Franciszek Kucharczak

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego
w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 6.00 Rezurekcja
9.00; 10.30; 12.00 i 18.00;
Cementownia godz. 8.00;
W tygodniu: w Kościele parafialnym
godz. 7.00 i 18.00;
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, od godz.17.00 - 17.45

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 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 w swoim domu, 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.
2. W Wielkanoc III Niedziela miesiąca ofiary które złożyliśmy na tacę będą przeznaczone tradycyjnie na remonty w naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
3. Dzisiaj również od godz. 10.00-17.00 na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu odbywa się już III Jarmark Wielkanocny, organizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.
4. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu. Serdeczne Bóg zapłać!
5. W środę 12 IV 2017r po Mszy Św. wieczornej zapraszamy młodzież, ministrantów i wszystkich, którzy chcą posłużyć pomocą przy przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Bożego na Święte Triduum Paschalne. Za troskę, zainteresowanie i pomoc już z góry
serdecznie dziękujemy.
6. W zakrystii można nabywać chlebki caritas na stół wielkanocny w cenie 5zł. Dochód tradycyjnie będzie przeznaczony na
potrzeby biednych z naszej diecezji. Okażmy miłosierdzie biednym!
7. Święte Triduum Paschalne: ( Kancelaria w tych dniach nieczynna)
Wielki Czwartek - Liturgia o godz. 18.00 i Adoracja w Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00
Wielki Piątek / post ścisły /- Droga Krzyżowa o godz. 16.00 o godz. 17.00 Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża. Po
liturgii adoracja Pana Jezusa w grobie przez całą noc. Możliwość spowiedzi w czasie tzw. "nocy konfesjonału". Od godz.
22.00 - 6.00 rano. Zapraszamy Druhów i Strażaków do Warty Honorowej przy Grobie Pańskim.
Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 W ciągu dnia Adoracja Pana Jezusa w grobie i poświęcenie
pokarmów na wielkanocny stół od godz. 9.00 co pół godziny do godz. 12.00 w Kościele. W Cementowni i na Podzamczu
w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej o godz. 10.00; Na Józefowie i Morusach o godz. 10.30. W Śrubarni o godz. 11.00
Pamiętajmy przy poświęceniu pokarmów, aby ze święconki coś pozostawić dla biednych.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Rezurekcja o godz. 6.00
8. W II Dzień Świąt w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w Kościele jak w każdą Niedzielę. Ofiarę na tacę w tym dniu
składamy na Katolickie Uczelnie. Serdeczne Bóg zapłać!
9. Wczoraj w Katedrze Sosnowieckiej odbyło sie Spotkanie Młodych Diecezji Sosnowieckiej. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele naszej parafii i dekanatu.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.04.2017-16.04.2017
09 kwiecień - Niedziela
Niedziela Palmowa
7.00+ Bronisław Kocjan - od żony i córki z zięciem
9.00+ Irena i Stefan Matysek; Franciszka i Jan Kusior
10.30+ Zbigniew Pokorski - od żony i dzieci
12.00* Sakr. Chrztu św.
17. 15* Gorzkie Żale
18.00+ Jan Świacki - od córki Ewy z mężem i córką Dagmarą
10 kwiecień - Poniedziałek
7.00+ Barbara Nicia - od Małgorzaty Rudy z rodziną
7.00+ Krystyna Stanek
- od koleżanek: Marii Maciążek i Zofii Gajda
7.00+ Zdzisław Radecki w 1 r. śm.
- od córki Lucyny z rodzną
18.00+ Zofia Siedlecka - od córki Heleny z rodziną
11 kwiecień - Wtorek
7.00+ Jadwiga Grela - od Pelagii Wesołowskiej
7.00+ Barbara Nicia - od nauczycieli i pracowników
Szkoły Podstawowej w Gieble
18.00+ Zofia Siedlecka - od córki Grażyny
12 kwiecień - Środa
7.00+ Jadwiga Grela - od syna Adama z żoną i dziećmi
7.00+ Barbara Nicia
- od koleżanek, emerytowanych nauczycielek
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
13 kwiecień - Czwartek Wielki Czwartek
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Marii Selejdak i ich
rodziców
18.00+ Krystyna Stanek - od rodziny Szlęzaków z Olkusza

18.00+ Barbara Nicia - od Burmistrza i Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu
14 kwiecień - Piątek Wielki Piątek
16.00
Droga Krzyżowa
17.00
Liturgia Wielkiego Piątku
15 kwiecień - Sobota Wielka Sobota
19.00+ Józef Piątek w 5 r. śm.
19.00+ Dorota i Andrzej Janus
19.00+ Maria Firek w r. śm.
16 kwiecień - Niedziela Wielkanoc
6.00* Rezurekcja - Za parafian
9.00+ Tadeusz, Helena, Wiesława, Stanisław i Stefan
Kowalscy
10.30+ Zofia, Helena i Władysław Świaccy;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak
12.00* Za parafian
18.00+ Leon i Leon Podsiadło

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Jerzy Podsiadło 58 lat
Śp. Stanisława Turlej 84 lata
Śp. Mieczysław Sadowski 88 lat
Śp. Kazimierz Firek 70 lat

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

