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KALENDARIUM

Św. Józefa Rzemieślnika, opiekuna Św. Rodziny.
Św. Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła.
Uroczystość NMP Królowej Polski.
Św. Floriana, męczennika.
Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba.

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i
rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem
Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych
dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”.Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się
to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z
nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu,
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął
im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy
im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Łk 24,13–35

Nieskore są wasze serca do wierzenia
Chociaż rozum i serce nie zawsze są
skłonne, by iść za głosem wiary, pozostaje w nich
jakiś niepokój, który odzywa się w rozmaitych
pytaniach i poszukiwaniu nauczyciela-towarzysza
drogi
Wielkanocne dni przyniosły kolejną, można by powiedzieć „tradycyjną”, porcję telewizyjnych, radiowych i prasowych informacji o Pola-

kach przeżywających Wielkanoc. Cała
„tradycyjność” tych informacji polega na tym, że
dużo wygodniej jest pytać o przedświąteczne zakupy i potrawy na stołach niż o to, co powinno być
źródłem świętowania, czyli o wiarę. Tu i ówdzie
przebijają się wprawdzie wiadomości pokazujące
statystyki przystępowanie do sakramentów i udziału w liturgii, które burzą tzw. europejskie standardy, ale ostatecznie i tak kończy się wszystko reto-
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rycznym pytaniem, które ma nas zachęcić do zastanowienie, czy to wszystko, co widzimy i robimy
jest aby na pewno prawdziwe... Co więcej, czasami
ma się wrażenie, że chce się nam wmówić, że niemożliwe, by to, co robimy, było prawdziwe - tu na
pewno chodzi o przyzwyczajenie, a nie o wiarę.
Problem, który dotyka medialnego obrazu
świata, przenikającego do naszej mentalności wciąż
jest mniej więcej taki sam. Dużo prościej jest
uchwycić zjawiska i szukać uogólnień, które przemawiają do wyobraźni, niż zatrzymać się przy konkretnym człowieku. Tym, który - jak ci uczniowie
w drodze do Emaus - przeżywa rozczarowania i

Tabor

rozterki, zastanawia się nad tym, co się dzieje, niekiedy doświadcza nawet jakiegoś załamania w wierze, bo spodziewał się, że wszystko potoczy się zupełnie inaczej... ale jednak wciąż szuka i dzieli się
swoimi wątpliwościami, bo wie, że sam sobie z nimi
nie poradzi.
A potem, czasami nawet nie rozpoznając Jezusa albo nie zwracając na Niego uwagi, zaczyna Go
słuchać. Idzie za głosem serca, które pała, gdy Pan,
dzięki słowu Pisma, pozwala zobaczyć świat w
świetle zmartwychwstania i na tej drodze przywraca
człowiekowi radość i nadzieję.
Ks. Dariusz Madejczyk

Święta Majowe 1, 2, 3 maja

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W
pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce
trzy ważne święta.
1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto
Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 1 maja to święto państwowe ustawowo wolne od
pracy. To Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago
w Stanach Zjednoczonych. Święto
to jest uczczeniem pamięci licznych
ofiar, które domagały się między
innymi 8-godzinnego dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy w Polsce nieco zmieniła najnowsza historia, kiedy
świętowanie było obowiązkiem... W Kościele katolickim
1 maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika(Robotnika). Wspomnienie to wprowadził do
kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 jako
alternatywę dla laickiego Święta Pracy.
2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. 2 maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku obchodzimy tego dnia Dzień Flagi.
W czasach PRLu tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez
władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W
tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili białoczerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie
w trakcie zdobywania tego miasta. 2 Maja to dzień, w
którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.
3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm
Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów
stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.
Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną.

Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką
nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Pisarz tamtych czasów, Julian Ursyn Niemcewicz
w swej sztuce "Powrót posła",
pisał otwarcie: "Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów
zrywanie, Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną, I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą. Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad
zwyczaju. Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju"…
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na
świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła
Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru
Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen.
Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie
nauki. Coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi jak
przed laty dążeniami do odbudowy i umocnieniu ojczyzny, uporządkowaniu w niej wszelkich spraw na demokratycznych zasadach ku dobru ogólnemu, z pragnieniem dołączenia do wolnych, żyjących w bezpieczeństwie i dostatku narodów Europy.
W MINIONYM TYGODNIU

Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Tadeusz Maciążek, 72 lata
Śp. Wanda Niezgoda, 60 lata
Śp. Marek Stąpel, 52 lata
Śp. Antoni Krawiński, 80 lat
Śp. Stanisław Stanek 89 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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Podpis Boga
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Człowiekowi najbardziej służy, gdy służy
W Wielkim Tygodniu zamieszczaliśmy na stronie
gosc.pl informacje o obowiązujących katolików postach. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że wiele osób traktuje poważnie swoją przynależność do Kościoła i post to dla nich
nie tylko wpis na internetowym forum
dyskusyjnym. Oczywiście są i tacy, których to uwiera – nawet tak łatwy przepis
jak wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych w zwykłe piątki.
Pod jednym z naszych tekstów o poście
ktoś napisał: „To i tak tylko zalecenia
Kościoła, a nie Jezusa”.
No niezupełnie. To nie są zalecenia, to
jest nakaz. Katolik ma obowiązek stosować się nie
tylko do przykazań Bożych, które są niezmienne, ale
i do przykazań kościelnych, które Kościół może
zmieniać. Jeśli Kościół coś nakazuje, to katolika to
obowiązuje. Na przykład Msza św. niedzielna. Katolika obowiązuje też – choć nie jednakowo w każdym
kraju – wspomniana wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w zwykłe piątki albo surowszy post
w Popielec i Wielki Piątek. To nie zależy od chcenia
czy niechcenia – katolik, którego obejmują te przepisy (bo nie wszystkich obejmują, np. chorych, dzieci czy ludzi starszych), powinien się do tego stosować, w innym wypadku grzeszy.
Myli się ktoś, kto sądzi, że to nie są zalecenia Jezusa. Ależ są. Jezus się pod tym podpisuje. Obiecał
przecież Piotrowi: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19).
Bóg więc sam zobowiązał się respektować autorytet
Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Amelia Renata Dusza
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Michał Augustyn, kawaler lat 22
zam. Chruszczobród
i
Magdalena Słowikowska, panna lat 23
zam. Ogrodzieniec

Kościoła, a On danego słowa nigdy nie cofa. Dlatego stosuje się do uchwał soborowych, synodalnych,
do postanowień i dekretów wydawanych
przez uprawnioną władzę kościelną. On
sam odpuszcza grzechy tym, którym odpuszczą je kapłani i zatrzymuje je tym,
którym oni je zatrzymają. Dlaczego? Bo
to także obiecał. Sam Bóg jest posłuszny
człowiekowi. Przejmująco brzmią słowa
Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny:
„Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny
katom, posłuszny jestem kapłanom”.
To trudne do pojęcia, zwłaszcza dziś, gdy
słowo „posłuszeństwo” wielu ludziom
ledwo przechodzi nie tylko przez gardło,
ale nawet przez myśl. Dziś ludzkość celebruje prawa, a nie zobowiązania. To wyrabia w człowieku
przekonanie, że wszystko mu wolno, a skoro tak, to
nic nie musi.
Cóż, akurat tu ma rację. Potwierdza to św. Paweł w
słowach: „Wszystko mi wolno”. Tylko że zaraz dodaje: „ale nie wszystko przynosi korzyść”.
Bo tu o korzyść człowieka chodzi. Po to Kościół
ustala ramy i zasady, i dlatego Bóg przybija pod
tym pieczęć. Kto się do tego stosuje, ten na tym dobrze wyjdzie. A komu to się nie podoba i zechce
szukać Boga poza Kościołem, ten w najlepszym razie znajdzie tylko własne ego.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII
Nie zbuduje się żadnej wspólnoty
chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona
zakorzeniona w celebracji
Najświętszej Eucharystii. Ten kto
spotyka Chrystusa w Eucharystii,
nie może nie głosić swym życiem
miłosiernej miłości Odkupiciela.
Eucharystia buduje Kościół,
a Kościół sprawuje Eucharystię.
Eucharystia jest zjednoczeniem
ludzi z Chrystusem, a w Nim
z Ojcem i z Duchem Świętym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj, w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce, przez cały miesiąc Msza Św. o godz.
17.00 i nabożeństwo majowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do modlitwy w przepięknej aurze. Również w kościele parafialnym Msza św. o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe.
2. We środę 03.05.2017r obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski - głównej patronki Polski.
Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym.
3. W tym tygodniu przypadają również: I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek
miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00; a o
godz. 17.00 Msza św. w Kościele dla Kół Różańcowych.
4. III Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 24-26.06.2017r Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.pielgrzymka.olkusz.pl.
5. W zakrystii można zapisywać się na Pielgrzymkę autokarową do Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i do św.
Brata Alberta w Krakowie na 06. 06. 2017r. Pielgrzymka będzie połączona z pielgrzymką młodzieżową, która dwa
dni wcześniej przyjmie w naszej parafii Sakr. Bierzmowania. Młodzież podziękuje Matce Bożej za sakrament i zawierzy się św. Albertowi, aby wytrwała w dojrzałości chrześcijańskiej i była w myśl św. Brata Alberta, dobra jak
chleb.
6. 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.
7. W Tygodniu Biblijnym, zachęcamy do częstszej lektury Pisma św. a 04.05.2017r po Mszy św. wieczornej o godz.
18.00 serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie.
8. 06.05.2017r w gmachu WSD w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, na temat: Życie
Chrześcijańskie w łączności z Maryją Niepokalaną. Dodatkowa informacja dostępna w gablocie parafialnej.
9. Za tydzień w naszej parafii po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Serdecznie zapraszamy!
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;
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej przez cały miesiąc maj godz. 17.00
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 30.04.2017-06.05.2017
30 kwiecień - Niedziela
7.00+ Andrzej Żyła - od sąsiadów z bloku 131, 133, 135
9.00+ Stanisław Biedak
10.30+ Jerzy Frankowski
12.00+ Jan w 4 r. śm., Helena, Rozalia, Marianna i
Franciszek Zagała
18.00+ Maria i Bronisław Wacowscy;
+ Kazimierz Wójcik - od rodziny Wójcików
01 maj - Poniedziałek Święto Pracy
7.00+ Janina Żyła w 9 r. śm.
7.00+ Andrzej Żyła - od sąsiadów z bloku 131, 133, 135
17.00* Skałka
18.00+ Andrzej Klekner; + Adela i Roman Królik
02 maj - Wtorek Święto Flagi
7.00+ Andrzej Żyła - od kuzyna Sławomira
7.00+ Zbigniew Fajer - od żony
17.00* Skałka
18.00+ Janina Lubach - od Stanisławy Turlej z rodziną
03 maj - Środa Uroczystość NMP Królowej Polski
7.00+ Zygmunt Pilarczyk w 5 r. śm.
9.00* Za Ojczyznę
10.30+ Jadwiga, Janina i Bolesław Wójcik

12.00+ Janusz Kopeć
- od pracowników Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04 maj - I Czwartek Św. Floriana
7.00+ Zbigniew Fajer - od Bożeny i Andrzeja Mikulskich
15.00* Cementownia
17.00* Skałka
18.00+ Andrzej Żyła - od sąsiadów z bl. nr 123
05 maj - I Piątek
7.00+ Andrzej Żyła - od rodziny Pędzików z Żelazków
7.00+ Irena i Stanisław Bodziony
17.00* Skałka
17.30* Spowiedź św.
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
06 maj - I Sobota
7.00+ Andrzej Żyła - od córki Ewy z rodziną
17.00* Skałka
17.00* Żywy Różaniec
18.00+ Helena i Ludwik Braś - od Jadwigi Pietrek

