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VI Niedziela Wielkanocna

01 Maj 2016

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 18.00ś Cementownia godz. 8.00ś
Sanktuarium Matki Bo ej na Skałce godz. 17.00ś
W tygodniuŚ 7.00ś Sanktuarium Matki Bo ej na Skałce godz. 17.00 i
w Ko ciele parafialnym godz. 18.00ś
***

żodziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
RODA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45
tel. dy urnyŚ 699 189 130

Zamy lenia nad Słowem Bo ym
Jezus powiedział do swoich uczniówŚ Je li Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moj naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje
słów moich. A nauka, któr słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem przebywaj c w ród was. A Pocieszyciel, Duch więty, którego Ojciec po le w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje wiat, Ja wam daję. Niech się nie trwo y serce
wasze ani się lęka. Słyszeli cie, e wam powiedziałemŚ Odchodzę i przyjdę znów do was. żdyby cie
Mnie miłowali, rozradowaliby cie się, e idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nast pi, aby cie uwierzyli, gdy się to stanie. J 14, 23-29.

Dzisiejsza źwangelia ukazuje nam wła ciwy i pełny
sens moralno ci chrze cijańskiej, a w zasadzie
wła ciwy i pełny sens chrze cijaństwa, które często
skłonni jeste my redukować jedynie do moralno ci,
czy nawet wręcz samych zakazów i nakazów. To
nie prawo moralne le y w centrum nauki
Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz miło ć.
Najpierw miło ć Boga do człowieka, a zaraz potem
miło ć człowieka do Boga, do Chrystusa, który
objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyj cia dla
ycia chrze cijańskiego musi być miło ć. My
natomiast kładziemy główny nacisk na moralno ć,
na „niełamanie” przykazań, na „bycie porz dnym”,
a
wła ciwie
na
zachowywanie
pozorów
porz dno ci, by jak najwięcej pytań rachunku
sumienia z pierwszokomunijnej ksi eczki zbywać
krótkim „Nie dotyczy”.
Tymczasem Jezus mówi wyra nieŚ „Je li Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moj naukę”. Najpierw
trzeba więc pokochać Boga, a dopiero potem

mo na liczyć na zrozumienie i sprostanie Jego
nauce, przykazaniom, wskazaniom. To nie znaczy,
jakoby ludzi, którzy nie kochaj czy nie wierz
w Boga, przykazania nie obowi zywały. Nie,
sumienie i prawo moralne jest obowi zkowym
wyposa eniem ka dego człowieka i trzeba się
z nim liczyć. Ale w przypadku religii, moralno ć jest
koniecznym i niezbędnym jej elementem. Na całym
wiecie nie ma ani jednej religii bez moralno ci,
aczkolwiek rozmaite religie rozmaicie pojmuj
moralno ć.
Dotyczy to oczywi cie i chrze cijaństwa, ale tu
dopiero moralno ć uzyskuje swój pełny sens
i znaczenie. Ju od samego pocz tku Objawienia
starotestamentalnego czytamy, e Bóg oczekiwał
i wymagał od człowieka przestrzegania pewnych
zasad. To posłuszeństwo prawu moralnemu było
warunkiem
błogosławieństwa
i
szczę cia
człowieka. Kto łamał prawo, ten tracił Bo
przychylno ć i zasługiwał na surow
karę.
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Tabor

Moralno ć
była
więc
wtedy
umotywowana
interesowno ci i strachem.
Chrystus przyszedł to naprostować. Dopiero miło ć
nadaje prawu siłę i wła ciwy kierunek. Miło ć sprawia,
e prawo moralne przestaje być cię arem, a staje się
drogowskazem, jak tę miło ć konkretnie realizować
i wyra ać. Dlatego moralno ć jest cisł i konieczn
konsekwencj wiary i miło ci do Boga, poniewa mówi
nam ona, jak kochać Boga. I je li się Boga naprawdę
kocha, wtedy przychodzi On do nas i napełnia nas swoj
obecno ci i moc . W tym momencie moralno ć staje
się lekka i słodka, podobnie jak domowe obowi zki czy
opieka nad małym dzieckiem dla rodziców, którzy się
kochaj .
To napełnienie Bogiem i Jego moc , jest dziełem Ducha

więtego. To On dyktuje nam tak e, co powinni my
robić.
Duch
więty
jest
dla
chrze cijanina
przewodnikiem i norm
ycia. Na poziomie naturalnym
rolę tę odgrywa sumienie. W przypadku człowieka
wierz cego, funkcje te przejmuje Duch więty. To On
podpowiada nam, co powinni my czynić, pozwala
odró niać rzeczy dobre, lepsze i doskonałe, to On
wskazuje najlepsze sposoby wypełniania woli Bo ej,
pozwala nam nie tylko odkryć prawdę, ale tak e prawdę
tę wcielić w swoje ycie i postępowanie.
Oczywi cie, ycie w Duchu
więtym realizuje się
w rodowisku modlitwy. Bez modlitwy ycie to obumiera
jak ro lina, której nagle zabraknie wody. Kto się modli,
ten to wszystko bez problemu zrozumie. Zrozumie
i wypełni.

EUCHARYSTY SAVOIR-VIVRE KATOLIKA POLAKA
CD... Śpiewać (nie) każdy może
Kogo z nas nie ci gnie do ko ciołów, w których
rozbrzmiewa piękny piew, wsparty profesjonalnym
akompaniamentem
organów
lub
prawdziwie
liturgicznych
zespołów
piewaczych?
Czy
nie
powinni my zazdro cić naszych przodkom wiedzy
teologicznej, której dostarczała im biblia pauperum,
powstała równie w oparciu o piewy religijne?
W jednej z parafii archidiecezji wrocławskiej
ksiądz proboszcz zarządził, by we wtorki - dla
odmiany - Msza
w. była nie
piewana, ale
recytowana. Nadgorliwo ć parafianki (z gatunku
„zawodowych katoliczek”) nie mogła tego cierpieć.
żdy więc duszpasterz z asystą w więtym skupieniu
zbli ał się do ołtarza Pańskiego, kobieta rozpoczęła
głosem pewnym i mocnym piewaćŚ „Kiedy ranne
wstają zorze...”
Ksiądz proboszcz natychmiast przerwał, krzyczącŚ
- Pani Wandziu, ile razy mam powtarzać, e we wtor
ki jest Msza w. recytowana?! Rozumie pani?!
Parafianka zrozumiała tyle, e musi być posłuszna
swemu pasterzowi i e nie wolno jej dawać
powodów do zgorszenia innym. Odchrząknęła zatem
i zaczęła wyra nie... recytowaćŚ
- „Kiedy ranne wstają zorze...”.
***
Mała wioska, ko ciół filialny. piewami zawiaduje
na
ka dym
nabo eństwie
starsza
kobieta,
przypisując sobie prawo doboru pie ni i sposób ich
wykonania. e piewa solo, bo niewielu ludzi te
pie ni zna i potrafi za proponowanym wzorcem
nadą yć - to nie jej problem. e obecnym w ko ciele
„więdną” uszy - to te nie jej sprawaś przecie ona
chce tylko jak najlepiej wielbić Pana!
Przyszedł moment Komunii w. żdy spo ywałem
Ciało i Krew Pańską, piewaczka zaczęłaŚ
„Tu jest miejsce utajenia, tu codziennie schodzim
sięś ale có to - Pana nie ma! Nie ma Pana, nie ma,
nie!”
Stanąłem z wra enia, bo wła nie trzymałem w ręku
klucz do tabernakulum, a tymczasem piew umilkł!
Pomy lałemŚ
- Jak toŚ nie ma Pana?! Co my tu wobec tego
robimy na źucharystii?!
żdy to dramatyczne pytanie skierowałem wprost
do animatorki
piewu, po dłu szej przerwie
usłyszałem słowa drugiej zwrotki tej e pie ni zupełnie mi nieznanejŚ „Cicho, cicho, ju

Ks. Aleksander Radecki

przychodzę...”
No i całe szczę cie! Ale chyba nie chciałbym tej
sytuacji prze ywać jeszcze raz... Pani Maria jest ju
w Niebie, więc z pewno cią piewa teraz Panu w
wersji najdoskonalszej pie ni chwały.
Psallite sapienter! - piewajcie m drzeĄ Skoro lex
orandi - lex credendi (prawo modlitwy jest prawem wiary
- modlimy się tak, jak wierzymy), nie mo e być
rozbie no ci między tekstami modlitw a prawdami wiary.
W Katechizmie czytamyŚ
Harmonia znaków ( piew, muzyka, słowa i czynno ci) jest
bardziej wymowna i owocna, je li wyra a się w bogactwie
kulturowym wła ciwym, sprawującemu liturgię Ludowi
Bo emu. Dlatego te nale y troskliwie pielęgnować religij
ny piew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmie
wać podczas nabo eństw, a nawet w czasie czynno ci
liturgicznych zgodnie z normami Ko cioła. Przeznaczone
do piewów ko cielnych teksty powinny jednak się
zgadzać z nauką katolicką. Nale y je czerpać przede
wszystkim z Pisma więtego i ródeł liturgicznych.

Byłem organist , potem kilkana cie lat
duszpasterzem w czterech parafiach, więc znam
zagadnienie „od podszewki”. Oto katalog rzucaj cych
się w oczy mankamentówŚ
* Małe zaanga owanie wiernych w piew podczas
źucharystii i innych nabo eństw.
* Brak tekstów, z których wierni mogliby korzystać
podczas nabo eństw (modlitewnik, rzutnik, wy wietlacze
elektroniczne, dobra pamięć).
* piewanie najczę ciej jednej lub najwy ej dwóch
zwrotek pie ni - swoiste „oszczędzanie czasu” na
piewie ludu Bo ego.
* W ski repertuar pie ni.
* Niektóre pie ni zawieraj w swych słowach błędy
teologiczne lub sformułowania niepewne pod względem
wierno ci nauce Ko cioła.
* Spotyka się pie ni na podstawie melodii wieckich.
* Często ma miejsce nieprawidłowe wykonywanie
utworów (melodia, rytm, tempo).
* Niejednolite teksty pie ni w ró nych ksi eczkach i
piewnikach (np. przestawiane słowa, ró ny układ i
liczba zwrotek itp.).
* Nieodpowiedni dobór pie ni w danym okresie roku
liturgicznego, podczas uroczystości czy świąt.
* Brak nauki piewu w ko ciołach, na katechezach, w
rodzinach.

2015,

numer

18
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* Brak organistów lub słabe ich przygotowanie do pełnienia tej funkcji. CDN….

WŁADZA CUDZOZIEMSKA

żdy władza ma problem z Królową Polski, to ta władza jest problemem dla Polski.
Polska, wbrew złym językom, robi cym nam opinię
antysemitów, ksenofobów i rasistów, nie ma i nigdy nie
miała (je li nie liczyć obecnego wszędzie marginesu)
specjalnych obaw przed obcokrajowcami. No chyba e
imigranci przychodzili niespodzianie i w du ej liczbie jak
Tatarzy, Turcy czy inni Szwedzi.
Samo obce pochodzenie nie było dla Polaków
problemem. Nieraz nawet wybierali sobie
cudzoziemców na władców. Władysław Jagiełło
nie miał odrobiny polskiej krwi, a taki Stefan
Batory to nawet w ogóle po polsku nie mówił.
No i s w ród koronowanych głów dwie kobiety.
Jedna z nich była bardziej Węgierk ni Polk .
To więta królowa Jadwiga. A druga to czystej
krwi
ydówka. Maryja z Nazaretu. Jej
królowanie w Polsce jest „urzędowe”, bo
została ogłoszona królow Polski przez legaln
władzę wieck . W dodatku władza Maryi
pozostaje cudzoziemska – w tym sensie, e
Ona na stałe rezyduje w królestwie swojego Syna, które
nie jest z tej ziemi. Jej królowanie przekłada się jednak
na nasz ziemsk rzeczywisto ć tak silnie, e wiecka
władza nieraz widziała w Niej gro n konkurencję dla
swoich rz dów.
Doszło do tego, e w 1966 roku komuni ci aresztowali
na drodze z Warszawy do Katowic peregrynuj c po
Polsce kopię obrazu Czarnej Madonny. To zdarzenie
pokazało, e Maryja nie sprawuje w Polsce władzy

malowanej – bo choć malowany obraz został za kratami,
to peregrynacja trwała dalej, tyle e w znaku pustej ramy.
I co? I nie mniejsze ni wcze niej tłumy gromadziły się
w parafiach przed t ram , i te były liczne nawrócenia
i cuda. W niczym nie uszczupliło to królewskiej władzy
Maryi, ale za to ostatecznie obna yło charakter
„władzy ludowej”.
W tej historii widać, co dzieje się, gdy władza
wiecka wkracza na teren dla siebie
niedozwolony. Bo tam o rz d dusz poszło –
a duszami obywateli
wiatowej władzy
zarz dzać nie wolno. One s
z natury
cudzoziemskie. Ci gle jednak s
rodowiska
tak spragnione panowania nad innymi, e
próbuj
decydować
nawet
o
czyim
człowieczeństwie czy jego płci. Wydaje im się,
e s panami ludzkiego ycia, i to do tego
stopnia, e o mielaj się wydawać koncesje na
zabijanieŚ tego mo na zlikwidować, bo chory,
a tego – bo ma ojca gwałciciela.
Wci s ludzie, którym się wydaje, e wolno im łamać
sumienia, grzebać w moralno ci i modyfikować pod
własne yczenia wyznawan przez ludzi wiarę. A to jest
zawsze uzurpacja, bo władza ziemska ma kompetencje
tylko do słu by ludziom w sprawach ziemskich, a nie do
rz dzenia się w sprawach duchowych.
Słusznie powiedział polski król, e nie jest panem
ludzkich sumień. Sumienia maj innego Pana – Syna

PIELGRZYMKA ROWEROWA PO RAZ DRUGI
Zapraszamy na drug

w historii naszej diecezji pielgrzymkę rowerow na Jasn żórę.
Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrze cijańska w drodze,
któr ł czy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia
do “dwóch kółek”. Zawi zuje się ona od chwili zgłoszenia
się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo
czujemy się z ni zwi zani. Ze względu na wiatowe Dni
Młodzie y, w tym roku zmienia się termin pielgrzymki.
Zapraszamy od 25 do 28 czerwca. Poni ej regulamin i
Karta Zgłoszenia oraz wspomnienie ubiegłorocznego
pielgrzymowania na dwóch kółkach. Spotkanie
organizacyjne 9 czerwca w OlkuszuĄ
W MINIONYM TYGODNIU

Zapowiedzi Przed lubne
Michał Słowik,
kawaler lat 22 zam. Podzamcze,
Paulina Karoń
panna lat 23 zam. żiebło,

Po egnali my zmarłychŚ
p. Leszka Kochańskiego
p. Zdzisława St pel
ąWieczny odpoczynek racz im dać Panie, a
wiatło ć wiekuista niechaj im wieci, na wieki
wieków. Amen. Niech odpoczywaj w pokoju
wiecznym. Amen.ą

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.

Dzisiejsz niedziel rozpoczynamy miesi c maj, w Sanktuarium Matki Bo ej na Skałce, przez cały miesiąc Msza
w. o godz. 17.00 i nabo eństwo majowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do modlitwy w przepięknej aurze.
Równie w ko ciele parafialnym Msza w. o godz. 18.00 i nabo eństwo majowe.

2.

W przyszł Niedzielę obchodzimy Uroczysto ć Wniebowst pienia Pańskiego. Dlatego przed t uroczysto ci w
poniedziałek, wtorek i rodę przypadaj Dni Modlitw o Dobre Urodzaje i Błogosławieństwo w pracy na roli. W
przyszł niedzielę równie , zgodnie z apelem Ojca więtego Żranciszka „o modlitwę i pomoc dla ofiar trzęsienia
ziemi w źkwadorze” ks. abp Stanisław ż decki zarz dził zbiórkę do puszek w celu pomocy źkwadorowi. Mo e nas
to irytować, ci gle jakie zbiórki pieniędzy, ale pamiętajmy s to losowe nie przewidziane sytuacje i zupełnie inaczej
na to patrz ci, którzy do wiadczaj nieszczę cia. A Jezus mówiŚ ą Wszystko co uczynili cie jednemu z tych
najmniejszych, Mnie cie uczynili.ą
We wtorek 03.05.2016r obchodzimy Uroczysto ć NMP Królowej Polski - głównej patronki Polski. Msze w.
w tym dniu w porządku niedzielnym. Ponadto w tym tygodniu w liturgii wspominamyŚ
* W poniedziałek 02.05.2016r w. Atanazego, biskupa i Doktora Ko cioła
* W rodę 04.05.2016r w. Żloriana, męczennika. Patrona Stra aków.
* W pi tek 06.05.2016r więto w. ApostołówŚ Żilipa i Jakuba

3.

4.

W tym tygodniu przypadaj równie Ś I czwartek miesi ca. Msza w. w Cementowni o godz. 15.00. I Pi tek
miesi ca. Spowied w. w Ko ciele od godz. 17.00 i I Sobota miesi ca, odwiedziny chorych od godz. 9.00ś a o
godz. 17.00 Msza w. w Ko ciele dla Kół Ró ańcowych.

5.

Wa na informacja! Przygotowuj c się do DM, mo na się ju zapisywać na Kampus JPII w Jerzmanowicach.
Tygodniowe wydarzenie wiatowych Dni Młodzie y w Krakowie. Cd... całej informacji w gablocie parafialnej i w
przed ostatnim nr naszej gazetki parafialnej.

6.

II Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 25-28.06.2016r Szczegółowe
informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.pielgrzymka.olkusz.pl i
www.diecezja.sosnowiec.pl. i w gazetce parafialnej.

7.

Rekolekcje ( kurs ) NOWE YCIE od 20 - 22 maja 2016r w Myszkowie, parafia Męczeństwa w. Jana Chrzciciela.
Szczegółowe informacje znajduj się w gablocie i naszej gazetce parafialnej. Zapisy u pani Danieli Biedak, tel.
782692256

INTENCJE MSZY
7.00
9.00
10.30
12.00
12.00
18.00

WIĘTYCH 01.05.2016-08.05.2016

01 maj - Niedziela
+ Józef, Władysława Biedakś
+ Julianna i Tomasz Matysek
+ Stanisław Biedak
+ Janina yła 8 r. m.
* Za parafian
* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary
Ducha w.,wszelkie łaski i szczę liwe rozwi zanie
dla Izabeli
+ Marianna Podsiadło

02 maj - Poniedziałek
7.00
7.00
18.00

w. Atanazego, biskupa i Doktora
Ko cioła
+ Stefan Mędrecki - od siostry Marysi i Leszka
Jagłów
+ Włodzimierz Mi ta - od sióstr i braci z rodzinami
+ Włodzimierz Mi ta - od syna, synowej i wnuczka

03 maj - Wtorek Uroczysto ć NMP Królowej Polski
żłównej Patronki Polski więto Konstytucji 3 Maja
7.00
+ Czesław żolbaś + Roman, Leszek i Józefa żałeccy
9.00
* Za Ojczyznę
10.30 + Zofia, Apolinary, Marianna i Piotr Stanekś
+ Waleria i Ignacy Muszyńscyś + Alfred, Helena
i Józef Kwiecińscy
12.00 + Zygmunt Pilarczyk 4 r. m. - od ony
18.00 + Andrzej Kleknerś + Adela i Roman Królikowie

7.00
7.00

04 maj - roda
w. Żloriana, męczennika. Patrona Stra aków
+ Stefan Mędrecki - od Henryka i żra yny
Mędreckich z rodzin
+ źl bieta Mossór - od rodziny Bednarz i Rudy

18.00

7.00
7.00
18.00

* Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy
05 maj - I Czwartek
+ Irena i Stefan Bodziony w dniu imienin.
+ Stefan Mędrecki - od Teresy i Zbigniewa
Koszewskich z rodzin
+ Roman Wnuk - od wnuczka Mariana z rodzin

06 maj - I Piątek więto w. ApostołówŚ Żilipa i Jakuba
7.00
+ źl bieta Mossór - od mę a
7.00
+ Izabela Uliniarz - od Zofii Długosz i rodziny
Ku mierskich
18.00 * Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
7.00
7.00
17.00
18.00

07 maj - I Sobota
+ Waleria Brodzińska 25 r. m.
+ Stanisław yłaś + Helena i Józef Pencak
* Koła Ró ańcowe
+ Czesława Dryja

08 maj - Niedziela
Uroczysto ć Wniebowstąpienia Pańskiego
7.00
+ Łukasz, Anna, Helena, Stefania i źleonora Pilarscyś
+ Jerzy i Kazimierz Kryjomś + Stanisława Cholewa
9.00
+ Stanisława i Roman Wnukowie
10.30 + Stanisław i Maria Molendowieś Janina Bogucka
12.00 * Sakr. Chrztu w.
18.00 + Mieczysław, Zofia i Zofia Mi kiewiczowieś
+ Stanisława Kinak

