OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.

Z racji III Niedzieli miesi ca, dzisiejsza składka przeznaczona jest na remonty w naszym Ko ciele. Bóg zapłać za
zło one ofiaryĄ

2.

W poniedziałek 16.05.2016r więto Naj więtszej Maryi Panny - Matki Ko cioła. Odpust na Skałce w Podzamczu.
Msza w. o godz. 17.00 Razem z nami swój Jubileusz Kapłaństwa prze yj kapłani rocznika 1997., ogarnijmy ich
yczliwo ci i modlitw . Pamiętajmy, e w tym dniu nie ma Mszy w. wieczornej w Ko ciele parafialnym. O godz.
16.00 z pod Ko cioła wyruszamy w procesji na Skałkę.

3.

W przyszł Niedzielę, ofiara któr
papie em Żranciszkiem.

4.

Przygotowuj c się do ŹM, mo na się ju zapisywać na Kampus JPII w Jerzmanowicach. Tygodniowe wydarzenie
wiatowych Źni Młodzie y w Krakowie, oraz na spotkanie z papie em Żranciszkiem 28.07.2016r w Częstochowie.

5.

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.

6.

Rekolekcje ( kurs ) NOWź YCIź od 20 - 22 maja 2016r w Myszkowie, parafia Męczeństwa w. Jana Chrzciciela.
Szczegółowe informacje znajduj się w gablocie parafialnej. Zapisy u pani Źanieli Biedak, tel. 782692256

7.

W Zakrystii mo na zapisywać się na pielgrzymkiŚ do Sanktuarium Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy w Jaworznie na
30 maja i do Sanktuarium Miłosierdzia Bo ego w Łagiewnikach w Krakowie na 4 czerwca. Przypominamy e czas
nagli.

8.

W Sobotę 21.05.2016r o godz. 12.00 na Morusach i w rubarni a o godz. 15.00 na Józefowie odbędzie się
po więcenie pól, poł czone ze Msz w. Aby Źobry Bóg Błogosławił, strzegł i darzył dobrymi plonami, a Matka
Bo a wypraszała wszelki łaski. Mieszkańców prosimy o przygotowanie godnego miejsca do sprawowania czynno ci
liturgicznych.

9.

W ramach obchodu Roku Miłosierdzia w sobotę 21.05.2016r w Bazylice NMP w Ź browie żórniczej odbędzie się
Źiecezjalny Jubileusz Mał eństw. Program Uroczysto ci jest następuj cyŚ / uczestnicz zgłoszone mał eństwa z
parafii / 10.30 przej cie przez Bramę Miłosierdzia — Konferencja Ks. Andrzeja Cie lika . 11.00 koronka do
Miłosierdzia Bo ego. Msza w. z odnowieniem przysięgi mał eńskiej pod przewodnictwem J.ź. Ks. Biskupa
żrzegorza Kaszaka, akt zawierzenia mał eństw Bo emu Miłosierdziu, uroczyste błogosławieństwo mał onków.

10.

zło ymy na tacę, będzie przeznaczona na organizację

W przyszł Niedzielę 22.05.2016r w naszej parafii odbędzie się Niedziela Powołań. Z naszego seminarium
diecezjalnego przybędzie do nas diakon i wygłosi Słowo Bo e. Ogarnijmy nasz modlitw przygotowuj cych się do
kapłaństwa i pro my o nowe powołania a szczególnie z naszej parafii oraz wesprzyjmy ich nasz ofiar na tacę.
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15 maj - Niedziela
+ Źariusz i Piotr Rus
+ Irena i Stefan Matysekś + Żranciszka i Jan Kusior
+ Henryka i źdward Rokitaś + Natalia i Józef Ziajaś
+ źl bieta Mudyna
* Rocznica I Komunii więtej
* Sakrament Bierzmowania udzieli Ks. Bp żrzegorz
Kaszak Ordynariusz
+ Irenę Pawlik - od córki i wnuczka z rodzin
+ Leszek, Anna, Helena, Stefania, źleonora Pilarscyś
+ Jerzy, Kazimierz Kryjomś + Stanisława Cholewa

16 maj - Poniedziałek Uroczysto ć NMP - Matki Ko cioła
7.00
+ Tomasz Pilarczyk - od cioci Marii, Leszka,
Sylwestra z rodzin i rodzin Jagłów
7.00
+ Izabela Uliniarz - od syna Marka
17.00 SkałkaŚ Odpust w Sanktuarium Matki Bo ej
na Skałce w Podzamczu
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17 maj - Wtorek
+ Tomasz Pilarczyk - od Henryki i Henryka
Mędreckich z Mokrusa
+ Izabela Uliniarz - od syna Zenona z rodzin
+ Pelagia Juda - od Jadwigi i Barbary z rodzin
18 maj - roda
+ Tomasz Pilarczyk - od Mirosława Kijas z rodzin
+ Izabela Uliniarz - od wnuczki Marleny z mę em
i synem
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Niedziela Zesłania Ducha więtego

15 Maj 2016

ŹM w Krakowie z

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.05.2016-22.05.2016
7.00
9.00
10.30
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* Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy
19 maj - Czwartek
+ Tomasz Pilarczyk - od Henryki Kijas z córkami
+ Marianna i Stefan żł bŚ + Janina i Stanisław
Kasprzykś + Marcin Puczycki
20 maj - Piątek
+ Maria Lasak - od syna Tomasza z rodzin
* Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
21 maj - Sobota
+ Tomasz Pilarczyk - od babci Heleny Szlachta
* Po więcenie pól na Morusach i rubarnii.
* Po więcenie pól na Józefowie
* lub na Skałce
+ Stanisława i Andrzej Jarzaś
+ Tomasz i Marianna Pilarscy
* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary Źucha
w. i wszelkie łaski dla Antoniego Jagła w 1 r. ur.

22 maj - Niedziela Uroczysto ć Trójcy Przenaj więtszej
7.00
+ Anna Pietras - od szwagierki Kazimiery z rodzin
9.00
+ Józefa, Zbigniew, Bogdan i źugeniusz Ole Ś
+ Karolina, Urszula i Michał Socha
10.30 + Aleksander Wnuk 1 r. m.
12.00 * Sakr. Chrztu w.
18.00 + Stefan Ćmak 3 r. m.

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 Bożej na Skałce godz. 17.00ś
W tygodniuŚ 7.00ś Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00 i
w Ko ciele parafialnym godz. 18.00ś
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ROŹA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45

Zamy lenia nad Słowem Bożym
(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed
ydami, przyszedł Jezus, stan ł po rodku i rzekł do nichŚ Pokój wamĄ A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nichŚ Pokój wamĄ Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam. Po tych słowach tchn ł na nich i powiedział imŚ We mijcie Źucha więtegoĄ Którym odpu cicie
grzechy, s im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s im zatrzymane

Jeszcze raz warto się odwołać i cofn ć do źwangelii
z ostatnich niedziel. Zawieraj one wskazania trudne do
zrozumienia czy docenienia, je li patrzy się na nie
z ludzkiego, doczesnego punktu widzenia. Źopiero
wejrzenie wiary pozwala nam dotrzeć do pełni tre ci
zawartej w słowach Chrystusa. W przeciwnym razie
będziemy próbowali sami, o własnych, naturalnych siłach
osi gn ć to, co przekracza mo liwo ci człowieka. A więc
skazani jeste my na niepowodzenie. Źopiero specjalna
pomoc Boga pozwoli nam przezwycię yć swoje ludzkie
ograniczenia.
Najlepszym dowodem tej „pomocy z góry” był gwałtowny
rozwój Ko cioła w pierwszych dziesięcioleciach
i wiekach. Po ludzku było niemo liwe, by grupka
kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy techniki,
rodków przekazu, du ych pieniędzy, mogła rozkrzewić
swoje ideały i sposób ycia na cały ówczesny wiat.
A jednak dokonali tego – nie oni sami, lecz Źuch więty,
którego Jezus im posłał, tak jak obiecał.
Źuch więty na ogół nie działa z pominięciem człowieka
i jego wkładu, lecz powołuje nas do współpracy. Obdarza
nas pewnymi uzdolnieniami i mo liwo ciami, których
sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie
byliby my w stanie wykrzesać. żdy jednak pozwolimy
Bogu działać w sobie, wtedy natychmiast zaczn się

pojawiać rezultaty przekraczaj ce nasze mo liwo ci.
Pewnych efektów naszych działań nie jeste my w stanie
przewidzieć nawet w naj mielszych oczekiwaniach.
Natomiast inne działania, nie po my li Boga, nie
przynios rezultatów, nawet gdyby my wykorzystali
wszelkie dostępne rodki.
Źlatego te konieczne jest jak najlepsze rozeznanie
Bo ej woli, by rozpoznać, czego Bóg od nas w danej
chwili oczekuje i jakie s Jego plany na przyszło ć. Je li
uczynimy to z pokor , na modlitwie, wówczas unikniemy
wiele niepotrzebnego wysiłku i zwielokrotnimy rezultaty
naszej pracy, przez oddanie jej owoców w ręce Boga.
Ale do tego jest niezbędne całkowite i bezwarunkowe
poddanie się prowadzeniu Źucha więtego.
Nie polega ono na wyzbyciu się my lenia, rezygnacji ze
swojej wolno ci wyboru, wyrzeczeniu się swoich
uzdolnień. Wręcz przeciwnieŚ chodzi o to, by swoje
my lenie, decyzje i talenty oddać na współpracę
z Bogiem, do Jego dyspozycji. I dlatego potrzeba
szczególnego wysiłku, by to my lenie, wola i zdolno ci
były jak najlepszej jako ci, by były sprawnym
narzędziem wypełniania Bo ych zadań.
I dlatego Jezus oczekuje od nas, by my swoje potrzeby
i pragnienia zaspokajali obficie u samego ródła.
ródłem tym jest Źuch więty. Jest to ródło, które bije
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Tabor

z naszego wnętrza. Kieruje to nasz uwagę we wła ciwym
kierunku. Często bowiem oczekujemy pomocy czy rozwi zań
swoich problemów na zewn trz, poza sob . Tymczasem to
w nas samych znajduje się rozwi zanie. To nie znaczy wcale,
e rozwi zanie jest naszym osi gnięciem i e mamy sobie
przypisywać zasługę. Ale wiemy przynajmniej, gdzie szukać
odpowiedzi na swoje pytania, gdzie szukać wła ciwego
kierunku. I dlatego warto się troszczyć o swój duchowy rozwój,
by być wra liwym na sygnały pochodz ce od Źucha więtego

EUCHARYSTYCZNY

w nas.
Musi być tylko spełniony jeden warunekŚ trzeba wierzyć
w Chrystusa, oddać Mu siebie. Źopiero wtedy będziemy
potrafili zbli yć się do Niego i wła nie u Niego szukać pomocy,
będziemy umieli powiedzieć Mu o swoich pragnieniach
i potrzebach. I tak e wtedy będziemy potrafili przyj ć pomoc,
jak nam ze le – swojego Źucha.
Ks. Mariusz Pohl

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA
CD.... Milczenie

Tego wymogu boj się chyba na równi duchowni i
wieccy uczestnicy liturgiiŚ zachować chwile milczenia.
Co wtedy robić? Czy nie szkoda czasu?
Zdarzyło mi się to podczas jednej z
niedzielnych Mszy św. w wiejskim kościele, który
obsługiwała nasza parafia. Gdy po homilii
zaproponowałem wiernym rozważenie w ciszy (która
miała trwać mniej więcej dwie minuty) tego, co
usłyszeli, by mogli zastanowić się nad własną
odpowiedzią na Słowo Boże, po kilkudziesięciu
sekundach rozległy się niespokojne szepty
zebranych. Najpierw zaczęli komentować mój
(rzekomo marny) wygląd, po czym już śmiało
domagali się wezwania pogotowia dla celebransa,
który najwyraźniej zasłabł na ich oczach! I cóż,
trzeba było pojąć dalszy ciąg liturgii, aby ujść cało
za wierność przepisom Kościoła i chęć wdrażania
ich w życie!
A co mówi na temat milczenia podczas Mszy w.
Ko ciół?
W odpowiednim czasie należy zachować
pełne czci milczenie. Jego natura zależy od czasu, w
jakim
jest
przewidziane
w
poszczególnych
obrzędach: w akcie pokuty i po wezwaniu do
modlitwy wierni skupiają się w sobie; po czytaniu
lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli; po
Komunii świętej zaś wychwalają Boga w sercu i
modlą się do Niego.
Jest we „Wprowadzeniu” jeszcze pewna uwaga, która
w Polsce do niedawna nie była potrzebna, ale dzi ju
wymaga uzasadnienia i przypilnowaniaŚ „żodne
pochwały jest zachowanie milczenia w ko ciele, w
zakrystii i w przylegaj cych do niej pomieszczeniach ju
przed rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy pobo nie i
godnie przygotowali się do sprawowania więtych
czynno ci”.
Ofiary Ludu Bożego
Temat pieniędzy w Ko ciele interesuje prawie
wszystkich, nawet (a mo e zwłaszczaĄ) ludzi najdalej od
niego stoj cych. Nie ma zatem powodu, aby od tego
zagadnienia uciec, chocia dla prawdziwego, rzetelnego
chrze cijanina wszystko jest jasne. Ale zapraszam
wszystkich do refleksji, okraszonej u miechem, aby

wszystko lepiej zapamiętać, zrozumieć i wyci gn ć
stosowne wnioski.
Przed drzwiami gabinetu dentystycznego
oczekiwało kilkanaście osób. Znudzeni czekaniem,
oglądali stare jak świat czasopisma lub patrzyli w
okno, za którym bez przerwy przesuwali się
przechodnie.
Po drugiej stronie szerokiej ulicy stał blok
mieszkalny o kilku wejściach. Otworzyły się drzwi na
wprost okna poczekalni i kilku ministrantów w
czerwonych pelerynkach wybiegło na ulicę. Za nimi
wyszedł ksiądz. Przeszli kilka metrów i weszli do
następnej klatki schodowej.
Ten widok był dobrą okazją, by oczekujący w
poczekalni pacjenci rozpoczęli wymianę myśli:
* Pewnie po kolędzie - zauważyła jedna pani,
trzymając się ręką za szczękę.
* Takiemu to dobrze - mruknęła inna z nutą zazdrości
w głosie. - Nie napracuje się, nie namęczy, tylko pie
niądze zgarnia.
Poczekalnia się ożywiła.
* Moja pani. Dobrze to mówi przysłowie, że kto ma
księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie.
* A inne to jeszcze mówi, że żaden dominus
vobiscum nie umarł nad próżną miską, bo choćby
nawet mieszkał w lesie, to mu zawsze ktoś
przyniesie.
* Tak, tak. A jeśli nie przyniesie, to sam się przejdzie
po domach, jak ten tam za oknem i co wieczór ma
pełną teczkę pieniędzy.
* Za śluby jeszcze pozbiera, za pogrzeby, za chrzty,
to na Mszę św. i pieniądze same lecą.
* Pani, to jeszcze nie wszystko. Zapomniała pani o
tacy w każdą niedzielę. Taki to rodzinkę swoją
wyposaży do trzeciego pokolenia. Już tam jego
tatuńcio i mamuńcia nie wiedzą, co to jazda
tramwajem. Każdy w rodzinie ma mercedesa.
Nie my lę polemizować z t grup pacjentów gabinetu
dentystycznego i z innymi „rzeczoznawcami”. Wystarczy
po prostu... ukończyć Wy sze Seminarium Źuchowne
(lub wysłać tam swojego syna) i sprawa sama się
wyja ni. A tłumacz się... tylko winni.

2015, numer 20
Jest faktem, e po łasce Bo ej w Ko ciele jest, był i
nadal będzie potrzebny kapitał. Wszak lud mi jeste my i
to tu, na ziemi, w ziemskich realiach urzeczywistnia się
Chrystusowy Ko ciół.
Jeśli psychologia mówi o prawie pierwszych
skojarzeń, które najmocniej wpisują się w naszą
pamięć, to trudno się dziwić, że do dziś pamiętam
pierwsze pary, jakie zgłosiły się podczas mego
dyżuru w kancelarii w sprawie ślubu.
- Dzień dobry! - powiedzieli niemal równocześnie na
mój widok, gdy w „pełnym umundurowaniu” (czyli w
sutannie zapiętej na wszystkie guziki od podłogi po
szyję) otwarłem im drzwi plebanii.
- Zapraszam do środka, proszę usiąść powiedziałem do młodych w miarę serdecznie. Czym
mogę państwu służyć?
- My w sprawie ślubu - powiedziała narzeczona (bo
równouprawnienie kończy się obecnie tym, że pani
wyręcza pana, pewnie tak na wszelki wypadek, żeby
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czegoś głupiego nie powiedział). - Ile ten „gips”
kosztuje?
Wstrząsnęło mną: Gips? Ja im zaraz pokażę, gdzie
raki zimują!
Spokojnie sięgnąłem na półkę, gdzie leżała książka
telefoniczna i zacząłem w niej czegoś szukać.
Osiągnąłem dość szybko zamierzony efekt, ale
młodzi zaniepokoili się moją reakcją i nawet sam
narzeczony się odezwał:
- Czego pan-ksiądz szuka w tej książce telefonicznej?
Nie chciałem go trzymać w niepewności (młodzi są
dziś tacy wrażliwi, a jeszcze z okazji ślubu!), więc
odpowiedziałem od razu:
- Drodzy państwo, bardzo przepraszam, ale ja tu
jestem od kilku dni i dopiero niedawno skończyłem
seminarium; dlatego nie bardzo się orientuję w
cenach. Szukam numeru do GS-u (Wyjaśnienie dla
młodych Czytelników: GS-y to były tzw. Gminne
Spółdzielnie, które zajmowały się m.in. sprzedażą
materiałów budowlanych.) i zaraz dowiemy się, ile

Droga Ducha
Duch więty jest jeden i nie jest Nim żaden człowiek.
Jechałem kiedy do domu przez miejscowo ć, w której
kończył się wła nie koncert „Ich Troje”. A e wtedy
zespół ten był w Polsce lubiany jak dzi KOŹ w TVN
i w Brukseli, zrobiło się tam tłoczno. Stoj cy na rondzie
policjant wskazał mi drogę
okrę n . Zjechałem więc, ale
wiadom, e to droga o jakich
osiem kilometrów dłu sza,
zawróciłem i wpakowałem się
w korek. Po chwili wiedziałem
ju , e popełniłem bł d – ale nie
dało się wycofać. To był
największy korek, jaki widziałem
w yciu. W ci gu godziny
posun łem się o jakie 100 m
(słownieŚ sto metrów). Po
kolejnych trzydziestu minutach
dojechałem do w skiej drogi
w bok, któr mo na było
dojechać opłotkami do drogi
okrę nej, któr wzgardziłem na
pocz tku. Skorzystałem z niej
i po kwadransie byłem na
prostej drodze do domu.
Jeszcze nie dotarłem do celu, a ju dotarło do mnie, e
tak samo dzieje się, gdy człowiek nie słucha Źucha
więtego. Bo Źuch wskazuje drogę du o lepiej ni
najsprawniejszy żPS z opcj uwzględniania korków
i innych przeszkód na drodze. Wszystkich chce
doprowadzić bezpiecznie i najsprawniej do domu.
Pokazuje, gdzie trzeba jechać, eby dojechać. No ale
skoro człowiek wie lepiej
Niestety, ludzie, mimo deklaracji „nie jestem Źuchem
więtym”, często uwa aj , e jednak s Źuchem
więtym, więc pakuj się w problemy, których wcale nie

musieliby prze ywać, gdyby byli posłuszni.
To nie była wina kieruj cego ruchem na rondzie, e ja
wiedziałem lepiej. Nie chciałem koniecznej małej
niedogodno ci, więc wybrałem wielk niedogodno ć,
która wcale konieczna nie była.
miem twierdzić, e to jest
przyczyna większo ci ludzkich
nieszczę ć. Przykładowo – faceci,
którzy z powodu sprzeczek
z onami czy innych bzdur, zamiast
ust pić lub przetrzymać,
rozczulaj się nad sob i szukaj
sobie nowych „ on”, choć wiedz ,
co Bóg o tym my li. I skutek jest
taki, e chłopu problemy się
zsumuj , a nie odejm .
żdy kto jedzie zł drog , ten musi
zmienić kierunek – a to jest
nawrócenie. Problemy wynikaj ce
z nawrócenia s niczym wobec
problemów, jakie człowiek
prze ywa z powodu własnego
uporu. Źobra nowina jest taka, e
aby się nawrócić, nie trzeba się
strasznie napinać. Nawet przeciwnie – trzeba odpu cić
i zrezygnować ze swojego scenariusza, pozwalaj c
działać Źuchowi.
Znamienne, e zebrani w Wieczerniku nie musieli
kombinować, napinać się i sprę ać – mieli czekać, a
zostan uzbrojeni moc z wysoka. No i się doczekali –
i wszystko się zmieniło, a przede wszystkim ich my lenie.
Ju rozumieli, e nie musz wszystkiego rozumieć,
i wiedzieli, e nie musz wszystkiego wiedzieć. Mieli być
posłuszni Źuchowi więtemu. I wystarczyło. Nam te
wystarczy.

