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IV Niedziela Wielkanocna

07 maj 2017

KALENDARIUM

W TYM NUMERZE
Zamyślenia nad
Słowem Bożym

* 08 maj Uroczystość Św. Stanisława, bpa i męczennika.
Głównego Patrona Polski.
* 13 maj Matki Bożej Fatimskiej 100 lecie Objawień

13 maj 100 lat

Zakrapianie mózgu

Św. JPII o Eucharystii
Ogłoszenia

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą,
ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.
J 10, 1–10

Woła

swoje
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imieniu pasterzem.

Kiedy w piątkowy wieczór, 1 kwietnia, powiedziano Ojcu Świętemu, że pod oknami Pałacu
Apostolskiego są tysiące młodych ludzi, odpowiedział: „Szukałem was, teraz przyszliście do
mnie i za to wam dziękuję"…
Piszę te słowa 4 kwietnia. Minęła właśnie
godzina dwudziesta pierwsza. Na plac przed poznańską katedrą spontanicznie, bez jakiejkolwiek
organizacji, przyszło ponad dwadzieścia tysięcy
młodych ludzi. Zaczęli się zbierać pod Poznańskimi Krzyżami. A potem, idąc przez miasto, zabierali z sobą następnych, i następnych. I tak doszli do miejsca, gdzie stoi pomnik Ojca Świętego
Jana Pawła II - tego, który był dla nich ojcem i

Te dni pokazują nam, jak wielkie jest pragnienie, by mieć pasterza. Te ewangeliczne opisy,
które wskazują nam owczarnię, jako obraz łączności Kościoła z Chrystusem, wchodzą w samą istotę
tego niezwykłego pragnienia, by pasterz był blisko.
Czasami może się wydawać, że owce na pastwisku
po prostu sobie chodzą, w ogóle nie zważają na
obecność pasterza. Okazuje się jednak, że gdyby go
nagle zabrakło, w owczarni natychmiast pojawi się
niepokój i poruszenie, które rozprasza i wprowadza
zamęt.
Śmierć Ojca Świętego tę ludzką potrzebę
pasterza, którą Chrystus tak głęboko wpisał w swój
Kościół, bardzo mocno nam wszystkim pokazała.
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Tabor

Zrozumieliśmy, co to znaczy, gdy owce są bez pasterza i co to znaczy, że potrzebują jego głosu, który
czasami w jakiś zupełnie niezwykły sposób przenika do wnętrza człowieka nie tylko słowami, ale już
samym swoim brzmieniem i troskliwym ciepłem,
które dotyka serca.
Prośba, bodaj najważniejsza, którą trzeba tu

wypowiedzieć, jest taka, byśmy o modlitwie za pasterzy nigdy nie zapominali. Niech powraca modlitwa i za papieża, którego da nam Pan, i za biskupów,
i za wszystkich kapłanów. Kościół to przecież
owczarnia. Nie sposób wyobrazić sobie, by zabrakło
w niej pasterzy.
Ks. Dariusz Madejczyk

„Kościół zawsze uczył i nie
przestaje głosić, że objawienie Boże zostało zamknięte
w Jezusie Chrystusie, który
jest pełnią tego objawienia i
„nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed
chwalebnym ukazaniem się
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (KO 4). Kościół ocenia i osądza prywatne objawienia za pomocą kryterium
zgodności z tym jedynym objawieniem publicznym.
Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało
się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk
1,15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował
do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie
wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. Wydaje się, że orędzie Najświętszej
Maryi Panny należy odczytywać w świetle „znaków
czasu”, znaków naszych czasów. Wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, a jednocześnie
mocnym i jednoznacznym. Miłość, która
„współweseli się z prawdą” (por. 1 Kor 13,6), potrafi być wymagająca i zdecydowana. Wezwanie do
pokuty łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie
określa się mianem „modlitwy Maryi”, modlitwy, w
której czuje się Ona z nami w szczególny sposób
zjednoczona. Ona sama modli się z nami. Modlitwa
różańcowa obejmuje problemy Kościoła, Stolicy
św. Piotra, problemy całego świata. Pamiętajmy w
niej również o grzesznikach, modląc się by mogli
dostąpić nawrócenia i zbawienia. Modlimy się również w niej za dusze w czyśćcu cierpiące.

W niedzielne popołudnie, 13
maja 1917r Matka Boża
przyszła do trojga dzieci z
Aljustrel po raz pierwszy. Na
polu należącym do rodziny
Łucji, w miejscu zwanym
Cova da Iria, dzieci jak zwykle doglądały pasących się
owiec. Nagle, podczas zabawy, zauważyły dziwny
błysk. Po chwili na jednym z
niskich drzewek znajdującym się tuż przed nimi, mali
pastuszkowie ujrzeli świetlistą postać bardzo młodej
kobiety.
W 1917 roku świat pogrążony był w najbardziej
krwawym konflikcie zbrojnym w jego historii. Na
terenie Rosji rodził się już system, którego wyznawcy postanowili zniszczyć wszystko co wiązało się z
dotychczasowym porządkiem opartym na wierze w
Boga. Terror, który później wzniecili oznaczał
śmierć i prześladowania setek milionów ludzi na
całym świecie. Na drugim, zachodnim krańcu Europy – w Portugalii, która była już wówczas jedynie
ubogą prowincją – również rządy sprawowali wrogowie Pana Boga. Jednak kraj ten został wybrany –
Maryja ogłosiła w nim swoje orędzie. Przekazała go
za pośrednictwem trojga pastuszków: Łucji dos
Santos i jej kuzynów Hiacynty i Franciszka Marto.
„Jestem z nieba” „Nie lękajcie się. Nie uczynię wam
krzywdy” – powiedziała łagodnie. Na pytania Łucji:
skąd jest i czego oczekuje od nich, piękna Pani odpowiedziała: „Jestem z nieba. Przyszłam prosić was,
abyście przychodzili tutaj przez sześć kolejnych
miesięcy, 13 dnia miesiąca o tej samej godzinie. Potem powiem wam kim jestem i czego chcę… Piękna
Pani mówiła do dzieci: „Odmawiajcie Różaniec codziennie, aby wyjednać pokój dla świata i koniec
wojny”… Matka Boża nauczyła także dzieci modlitwy, którą mają odmawiać po każdej tajemnicy Różańca: „O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź
wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” … Orędzie Fatimy to nabożeństwo pięciu sobót miesiąca
do Niepokalanego Serca Maryi...

13 maj Matki Bożej Fatimskiej 100 lecie Objawień

Św. Jan Paweł II, fragment homilii
wygłoszonej w Fatimie
13 maja 1982 roku
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Żeby komuś sprzedać głupotę, najpierw trzeba go pozbawić alternatywy
Jadę ja sobie autem, jadę, i nagle widzę bilbord z
napisem: „Szkoła to nie kościół”.
Też mi odkrycie. Każde dziecko
to wie, zwłaszcza dziecko w wieku szkolnym. Ale autorzy tej osobliwej „kampanii społecznej” nie
są dziećmi, więc chyba nie wiedzą. Może myślą sobie, że jeśli
gdzieś do szkoły wejdą ksiądz,
zakonnica albo świeccy katecheci, to zaraz biurka nauczycieli
przerobią na ołtarze, a do każdej
uczniowskiej ławki domontują
klęcznik. Matematykę zastąpią
rachunkiem sumienia, zamiast historii zrobią historię zbawienia, zaś miejsce fizyki zajmie metafizyka.
A to wszystko, rzecz jasna, będzie obowiązkowe dla
wszystkich.
Więc budzi się gniew wśród jakże licznych w Polsce
ateistów. – Nie będzie papież pluł nam w twarz i
dzieci watykanił! – zdają się krzyczeć. A my, wszyscy pozostali rodzice uczniów, mamy się do tego
krzyku przyłączyć, a przynajmniej potulnie czekać,
aż bojownicy uwolnią szkoły od klerofaszystowskiej
opresji i religianckiej indoktrynacji.
Ja wiem, że ta akcja i jej podobne nie mają teraz
żadnych szans powodzenia. Wiem też, że te rzeczy
robią grupy obecnie nieznaczące, ale nie jest nieznaczące wpuszczanie w obieg publiczny fałszywych
sygnałów, obliczonych na zmianę myślenia. Jak kropla drąży skałę, tak kłamstwo drąży mózg. Od lat
społeczeństwa większości liczących się państw są
takimi kroplami raczone i proszę, jakie dorodne
dziury im się z tego porobiły. Społeczeństwa Zachodu nagle uznały, że chrześcijaństwo jest czymś dla
nich szkodliwym i wszystko jest bardziej właściwe
do nauczania – nawet brednie o wielości płci i dowolności ich wyboru – niż Ewangelia.
Tak właśnie działa systematyczne, namolne i wciW MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Władysława Ściążko, 89 lat
Śp. Dariusz Piątek, 49 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

skające się wszędzie powtarzanie tych samych haseł. Mogą być dowolnie głupie,
byle były proste. Właśnie jak to:
„Szkoła to nie kościół”. Co z tego, że nikt kościoła ze szkoły nie
robi? Chodzi o wdrukowanie w
mózgi Polaków komunikatu, że
religia w szkole jest czymś złym,
a jej usunięcie czymś dobrym.
Bo teraz jest odwrotnie i dopóki
Polacy w zdecydowanej większości popierają szkolną religię, tamci nie mogą ruszyć do przodu. A
muszą, muszą, muszą! Wiedzą,
że bez dobrania się do dzieci i młodzieży nie da się
trwale zmienić mentalności społecznej. Są świadomi, że dopóki dzieci są uczone zgodnie z wolą rodziców, którym mózgów nie podziurawiła postchrześcijańska ideologia, niewiele osiągną. Jak tu
na jednej lekcji wpychać małolatom do głów gendery i inne seksedukacje, gdy na drugiej ktoś inny im
je stamtąd zaraz wypchnie? Jak truć, gdy pod ręką
jest odtrutka?
Szkoła to nie kościół, owszem. Ale jakoś zawsze tak
w Polsce było, że gdy ktoś o tym gadał, to po to,
żeby religię zastąpić jakimś współczesnym zabobonem.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII

Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w
Eucharystii, to będziecie umieli
odkrywać Go także w waszych braciach
i siostrach, a w szczególności w
najuboższych.
Eucharystia przyjęta z miłością i
adorowana z zapałem staje się szkołą
wolności i realizacji przykazania
miłości. Ta eucharystyczna szkoła
wolności i miłości uczy przezwyciężać
powierzchowne emocje, by na trwałe
uchwycić się tego, co prawdziwe i dobre,
uwalnia od zasklepienia się w sobie i
usposabia do otwarcia się na innych.
Uczy przejść od miłości uczuciowej do
miłości prawdziwej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj z racji Niedzieli Dobrego Pasterza w naszej parafii gościmy przedstawiciela naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Wspólnie z nim modlimy się za kapłanów i o nowe liczne powołania kapłańskie
i zakonne, w myśl Słów Jezusa: „Żniwo w prawdzie wielkie ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby
wyprawił robotników na żniwo Swoje.” Taca z dzisiejszej Niedzieli jest przeznaczona na utrzymanie naszego
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej W najbliższą sobotę 13.05.2017r w 100 - lecie Objawień

Fatimskich, serdecznie wszystkich parafian zapraszamy na Inaugurację Objawień Fatimskich w naszej
parafii. O godz. 20.00 Msza św. w Kościele a po niej wyruszy procesja z różańcem Fatimskim, świecami
w ręku i z Figurą Matki Bożej Fatimskiej do Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu. Tam
zakończymy Nabożeństwo Fatimskie. Uroczystą Mszę św. odprawi Ks. Marcin Kruszak, notariusz Kurii
Diecezjalnej. Świece na nabożeństwo można jeszcze nabyć z zakrystii, w cenie 3 zł. ( Będzie Msza św. o
godz. 18.00 w Kościele i o 17.00 na Skałce ) Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swo-

im 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. 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.
4. 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.
5. Od soboty 13.05.2017r u O. Franciszkanów w Pilicy o godz. 18.30 rozpoczynają się tzw. PRE KANY, czyli Kurs
przedmałżeński. Zachęcamy do uczestnictwa osoby zainteresowane i życzymy udanych i owocnych spotkań.
6. Dzisiaj jak to było ogłaszane w naszej parafii po każdej Mszy św. odbywa się poświęcenie pojazdów.
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 07.05.2017-13.05.2017
07 maj - Niedziela
7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;
+ Stefan Podsiadło - od rodziny
9.00+ Stanisława, Roman i Marek Wnuk;
+ Ewa, August i Syefan Stanek
10.30+ Stanisław Biedak
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Filipa Stąpel w 1 r. ur.
17.00* Skałka * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej i św. Floriana dla
Strażaków
18.00+ Waleria Brodzińska 26 r. śm.
08 maj - Poniedziałek
7.00+ Danuta Trojan - od syna Grzegorza z rodziną
7.00+ Janina Lubach - od Mirosławy Barczyk z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Stanisława Cholewa
09 maj - Wtorek
7.00+ Andrzej Żyła - od siostry ciotecznej Marty,
Elżbiety, Pauliny z rodzinami
7.00+ Danuta Trojan - od syna Wojciecha z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Stanisław Żyła; + Helena i Józef Pencak

10 maj - Środa
7.00+ Andrzej Żyła - od brata z dziećmi
7.00+ Danuta Trojan - od syna Ryszarda z Alicją
17.00* Skałka
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11 maj - Czwartek
7.00+ Janina Lubach - od Alicji i Ryszarda Kudeli
7.00+ Edward Górnicki - od żony, syna i córki z rodziną
17.00* Skałka
18.00+ Leonarda Pilarska
12 maj - Piątek
7.00+ Janina Lubach - od Zofii Popławskiej
7.00+ Edward Górnicki - od Kocjanów i Bednarczyków
17.00* Skałka
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
13 maj - Sobota
7.00+ Janina Lubach - od rodziny Dońców
7.00+ Edward Górnicki - od Krzysztofa i Jerzego Rybińskich
18.00
20.00* Msza Św. w Kościele i procesja z różańcem, świecami
i Figurą Matki Bożej Fatimskiej do Sanktuarium
Matki Bożej na Skałce na Podzamczu i Zakończenie.

