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Ogłoszenia

14 kwietnia 2019r

Wielki Tydzień
* 14 kwietnia Niedziela Palmowa
* 18 kwietnia Wielki Czwartek - Kapłaństwo i Eucharystia
* 19 kwietnia Wielki Piątek - Męka Pańska. Adoracja Krzyża
* 20 kwietnia Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza
22, 14 – 23, 56
Miłość wierna aż do końca
Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Przypomina uroczysty
wjazd do Jerozolimy, który jest bezpośrednim przygotowaniem do Jego męki i śmierci na krzyżu. Tłumy witające
wkraczającego do Jerozolimy Pana rzucały na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie
związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem, który jest uczestnictwem w życiu Boskiego
Mistrza.
Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w
historię Jezusa. To On siłą miłości pokonał zło i wziął na
siebie całą nieprawość człowieka, o której tak mówił św.
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 2002
roku w Krakowie: „Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić
‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości
narodów. Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając tajemnicy nieprawości, rodzącego się na naszych oczach zła,
z lękiem patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko
Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i
lęków, to musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To dzięki
Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i śmierci
stało się także naszym udziałem.
Żyjemy ze świadomością, że Pan Bóg nas wspomaga. Hi-

storia męki i śmierci Jezusa ukazuje nam konkretną drogę,
która jest wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą, na której Chrystus
uczy, jak zwyciężać zło siłą dobra. Nie daje się ponieść emocjom i poszukiwaniu taniej sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu. Ma świadomość, że tłum, który wykrzykuje radosne „Alleluja”, za chwilę zabrzmi złowrogim
„ukrzyżuj”.
Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia Bogu.
Im więcej zaufamy, tym łaska Boża bardziej może działać w
naszym życiu i przemieniać nas w dar dla innych. Na wzór
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, módlmy się do Boga słowami jej „Aktu ofiarowania się miłosiernej miłości”:
„Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie
obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś
przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym z radością będę
patrzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś
podzielić się ze mną tym drogocennym Krzyżem, ufam, że w
Niebie będę podobna do Ciebie i na moim uwielbionym ciele
ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki…
(…) nie chcę jednak zbierać zasług, chcę pracować jedynie z
Miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawić Ci radość,
pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które
będą Cię kochać przez całą wieczność.
Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie
proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. (…) Pragnę więc
przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar
Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadania Ciebie samego”.
Ks. Leszek Smoliński
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Tabor

Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim
w Ogrodzieńcu w Kościele
Święte Triduum Paschalne:
Wielki Piątek po zakończonej
Liturgii na Wielką Sobotę:
Godz. 19.00 - 20.00
Podzamcze - ul. Krakowska; ul. Bonerów;
ul. W. Polskiego;
Godz. 20.00 - 21.00
Podzamcze - ul. Zuzanka; ul. Morusy
ul. Birowska; ul. Firlejów;
Godz. 21.00 - 22.00
Podzamcze - ul. Szkolna; ul. Morusy;
ul. Zamkowa; ul. Batorego;
Godz. 22.00 - 23.00
ul. Józefów; ul. Kościuszki;
ul. Słowackiego bl. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
Godz. 23.00 - 24.00
Placu Piłsudskiego, ul. Cicha; ul. Olkuska;
ul. Leśna; ul. Wrzosowa;
Godz. 24.00 - 1.00
ul. Hanki Sawickie; ul. 1 Maja; ul. Cmentarna;
ul. Narutowicza; ul. Sienkiewicza; ul. Wodna;
Godz. 1.00 - 2.00
ul. Wschodnia; ul. Polna; ul. Chrobrego;
ul. Sikorskiego; Jagiełły; ul. Hetmańska;
Godz. 2.00 - 3.00
ul. Mickiewicza; ul. Bzowska;
ul. J III Sobieskiego; ul. Południowa;
Godz. 3.00 - 4.00
ul. Paderewskiego; ul. Szeroka; ul. Mostowa
ul. Kolorowa; ul. Spokojna;
Godz. 4.00 - 5.00
ul. Śrubarnia; ul. Słowackiego domy i
bl. 10, 11,12, 13, 14;
Godz. 5.00 - 6.00
ul. Piastowska; ul. Różana; ul. Słoneczna;
ul. Kopernika; ul. Książęca;
Godz. 6.00 - 7.00
ul. Nowy Świat; ul. Konopnickiej;
ul. Mieszka I;
ul. Szkolna; ul. Spacerowa;
Godz. 7.00 - 8.00
Plac Wolności; ul. Krótka; ul. Krasickiego;
ul. Ogrodowa; ul. Malinowa
Godz. 8.00 - 9.00
ul. Orzeszkowej bl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 15;
Od godz. 9.00 - 19.00
Adoracja dla wszystkich

Wielki Czwartek
- Liturgia o godz. 18.00 i
Adoracja w Ciemnicy Pana Jezusa
do godz. 22.00
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa
o godz. 16.00 a o godz. 17.00
Liturgia Męki Pańskiej i
Adoracja Krzyża.
Po liturgii adoracja Pana Jezusa
w grobie przez całą noc, przy tym
możliwość spowiedzi tzw.
"noc konfesjonału" od godz. 22.00 - 6.00 rano
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
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Joannę Mogiła, 47 lat
Śp. Krystynę Jureczko, 78 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

2018,
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Nie ten adres
Miłość i zaufanie w luźnym związku to luźny związek z miłością i zaufaniem.
Według najnowszego badania CBOS coraz więcej
Polaków uważa za obojętne, czy ktoś zawiera ślub,
czy też żyje w konkubinacie albo
w całkiem „luźnym” związku.
Prawie dwie trzecie badanych
(61 proc.) akceptuje decyzję młodych ludzi rezygnujących z małżeństwa. Uważają oni, że najważniejsze są „miłość i zaufanie”.
No i prawda – miłość i zaufanie
są najważniejsze. Tylko pytanie –
do kogo. Bo jeśli do partnera,
który nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za siebie, a więc
tym bardziej za drugiego człowieka, to – sądząc po statystykach – jakoś kiepsko to wychodzi. Konkubinaty rozpadają się na potęgę, połowa w
ciągu roku, a ledwie co dziesiąty nieformalny związek trwa dłuższy czas. Ale jak ma być inaczej? Przecież, jak mówi apostoł, „miłość nigdy nie ustaje”,
tymczasem nieformalne związki właśnie na okoliczność ustania miłości pozostają nieformalne. Co to za
miłość? I jakie to zaufanie, gdy się człowiekowi ponoć najbliższemu komunikuje: w razie czego wypad?
Cały problem bierze się nie z braku miłości i zaufania, ale z wyboru niewłaściwego ich adresata. Kto
świadomie zawiera ślub sakramentalny, w pierwszym rzędzie okazuje miłość i zaufanie Bogu. To
przecież ze względu na Jego wolę podejmuje dozgonne zobowiązanie miłości drugiego człowieka.
Na Niego liczy, ślubując człowiekowi miłość, bo
wie, jak zawodny jest sam z siebie. Wtedy związek
ma szanse, bo stoi na potężnym fundamencie, a nie
bazuje na pustej gadce o uczuciach i na zapewnieniach o wierności z tygodniową gwarancją.
To wszystko kwestia tego, czy my, katolicy, uznajemy za prawdę to, co mówi Bóg, czy też dajemy wiarę czemu innemu. Bo jeśli ktoś gwiżdże na naukę
Ewangelii i ufa temu, co mu się wydaje, to za czas
Do wspólnoty Kościoła zostały
włączone:
Maja Monika Gruca
Liliana Anastazja Suchecka
Magdalena Joanna Milejska
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

jakiś wyda mu się, że także w związku z kozą najważniejsze są miłość i zaufanie.
Gdy Jezus jasno i jednoznacznie
mówi, że małżeństwo jest nierozerwalne, a poza małżeństwem nawet
pożądliwe spojrzenie jest cudzołóstwem, to trzeba się zdecydować,
czy się Mu wierzy, czy nie. Bo jeśli tak, to nie ma opcji „wolny
związek”. A jeśli nie, to nie ma
opcji „wierzący Bogu”.
Zaufanie Bogu oznacza przekonanie, że jeśli On czegoś ode mnie
oczekuje, to jest to dla mnie wyłącznie dobre. A jeśli mnie przed
czymś przestrzega, to jest to dla
mnie wyłącznie złe. I nie ma tu
żadnego znaczenia, co mi się wydaje. On wie lepiej, więc nie będę się upierał, tylko
zrobię, co mówi. I wtedy miłość także do człowieka
może być trwała i są podstawy, żeby również człowiekowi ufać.
Żeby było jasne: każdy może robić, co chce, nawet
gdy mu tego sam Bóg zakazuje. Niech tylko, gdy
mu się wszystko posypie, nie jęczy: „Gdzie był
Bóg?”.
Bóg był tam, skąd sobie poszedłeś. I ciągle tam na
ciebie czeka.
Franciszek Kucharczak

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź
do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem
i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły
w wierze
i znalazły
upodobanie
w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy
Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł
się wszystkim wrogim napaściom.
Odnów swą łaską ducha sług swoich,
których namaściłeś, aby wielbili Imię
Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.
papieża Leona XIII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W przyszłą Niedzielę, w I Dzień Świąt Wielkanocnych, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona będzie na remonty w naszym Kościele. Serdeczne Bóg zapłać!
2. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na kwiaty do Ciemnicy i Bożego
Grobu. Serdeczne Bóg zapłać!
3. We środę 17.04.2019r 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.
4. 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!
5. Program Świętego Triduum Paschalnego i Adoracji na str. 2 naszej gazetki
parafialnej
( Kancelaria w tych dniach nieczynna)
6. 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!

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 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, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14.04.2019-21.04.2019r
14 kwiecień - Niedziela
7.00+ Kazimierz w 20 r. śm., Jan i Maria Pandel;
+ Adam i Michalina Wnuk
9.00+ Jerzy Biedak - od rodziny Bodzionych
10.30+ Józef Piątek w 7 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu Św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Edwarda Korczyńskiego w 80 r. ur.
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Ewy i Adama w 20 r. ślubu
17.15* Gorzkie Żale
18.00+ Leon i Leon Podsiadło
15 kwiecień - poniedziałek
7.00+ Danuta Frankowicz - od Patryka z rodziną
7.00+ Jarosław Marczyk
18.00+ Marianna Wołczyńska
- od Magdaleny Gruca i Joanny Torbus z rodziną
16 kwiecień - wtorek
7.00+ Stanisław Gajos - od rodziny Golbów
7.00+ Bonifacy Synoradzki - od rodziny Sadowskich
18.00+ Marianna Wołczyńska - od rodziny Jarząbków
17 kwiecień - Środa
7.00+ Danuta Frankowicz - od Nauczycieli oraz
Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły
Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim
7.00+ Bonifacy Synoradzki - od Władysławy Makieła
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18 kwiecień - Czwartek Wielki Czwartek
18.00+ Jerzy Biedak
- od Marii i Jerzego Rybińskich z córkami
18.00+ Stanisław Gajos
- od Tadeusza Piotrowskiego z rodziną
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla kapłanów z naszej parafii
- od Kół Żywego Różańca
16.00
17.00

19 kwiecień - Piątek Wielki Piątek
* Droga Krzyżowa
* Nabożeństwo Męki Pańskiej

20 kwiecień - Sobota Wielka Sobota
19.00+ Jerzy Biedak - od Haliny i Władysława z rodziną
19.00+ Zofia i Czesław Długoszewscy
19.00+ Kazimierz, Józefa, Franciszek i Stanisława Wójcik;
+ Bronisław i Marianna Wacowscy
21 kwiecień - Niedziela
Wielkanoc
6.00* Rezurekcja *Za parafian
9.00+ Stanisław Cop - od żony z rodziną
10.30+ Zofia, Jan, Helena i Władysław Świaccy;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak
12.00+ Julia i Franciszek Gajdzińscy; + Janina i Tadeusz
Musialscy; + Aniela Pilarczyk
18.00+ Józef w 34 r. m., Zofia i Jan Pomietło;
+ Zdzisław i Danuta Lasak

