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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ
Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale
wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». J 14, 15 - 21

Nie zostawię was sierotami

Dni po śmierci Ojca Świętego i czas oczekiwania
na początek konklawe, a potem na wybór kolejnego Następcy Piotra odnowiły w nas poczucie,
że nasze losy są naprawdę w Bożych rękach
Kiedy na różne sposoby powracam do
dni, które dane nam było przeżyć, gdy ten, którego nazywaliśmy ojcem wracał do domu Ojca,
bardzo wyraźnie rysuje mi się obraz Kościoła jako wspólnoty, która ma głęboko zakorzenioną
świadomość Bożej opieki. Jakkolwiek nie patrzeć
na wszystkie wydarzania, które przyniósł niezapomniany kwiecień 2005 roku, trzeba powiedzieć, że pozostanie on na długo kopalnią wiedzy
o człowieku, Kościele i o wierze.
Pośród smutku, który w takiej chwili jest
całkiem ludzkim odczuciem, i w jakimś niepoko-

ju o przyszłość, którego w trudnych chwilach często niełatwo uniknąć, ujawniła się również głęboka
wiara, że Bóg czuwa nad swoim ludem. Wielu powtarzało, że potrzeba modlitwy i zaufania do Boga.
Tej bezgranicznej nadziei, której wymowny przykład pozostawił nam zmarły Papież. W niejednej
wypowiedzi dało się wręcz odczuć, że oto teraz
przyszedł czas, by Jezus w naszej codzienności,
przez konkretne wydarzenia, przypomniał nam o
swoim zapewnieniu: „Nie zostawię was sierotami".
I nie chodzi tu wcale o samą osobę nowego
papieża, który będzie pozostawał dla nas widzialną
głową Kościoła, o którym będziemy mówili „nasz
Papież", i do którego będziemy się zwracali słowem „ojcze”. Dużo ważniejsza jest wiara w Bożą
opiekę, która kieruje nasze myśli i serca do Ducha
Prawdy. „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela
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da wam, aby z wami był na zawsze".
Świętego, który nieustannie - nawet wówczas, gdy
We wszystkich spekulacjach i dociekaniach, na chwilę zabraknie papieża - prowadzi Kościół Bokto zastąpi Jana Pawła II, ostatecznie nawet sami ży na drogach czasu i nim kieruje.
dziennikarze powtarzali, że kardynałowie na konKs. Dariusz Madejczyk
klawe i wszyscy ludzie wierzący przyzywają Ducha

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzisiaj jest Wasza Pierwsza
Komunia Święta, każdy z
nas dobrze ten moment pamięta, bo jest to chwila wielka i uroczysta, pełna radości,
przepiękna i czysta.
To wielka serc parada
oddanie ich Bogu w naszym Kościele. Nie bójcie się
powiedzieć “wierzę” nie wstydźcie się zaśpiewać
“kocham”. Przyjmijcie Boga do serca swego, to dla
duszy waszej pokarm. Złóżcie ładnie ręce przed sobą i wznieście oczy do nieba, od dziś Jezus Chrystus
jest z wami, bo w was zamieszkać Mu trzeba.
Kiedy serca wasze drżą, jak świeca trzymana w reku, kiedy pierwszy raz poczujecie białego
opłatka smak. Zapamiętajcie, że Komunia Święta to
szczególny miłości Bożej znak.
Ten biały opłatek ma smak miłości, poczujecie dziś Go ten pierwszy raz. To Komunia Święta,
która niezmiennie czeka na każdego z nas.
***
Dziś jeden z najpiękniejszych dni w życiu wasze pierwsze, tak bliskie spotkanie z Panem Jezusem. Zachowajcie ten dzień głęboko w pamięci i w
sercu!
Dziś radość dla was niesłychana, bo idziecie
z miłością na spotkanie Pana. Pamiętajcie, że On
was zawsze usłyszy czy modlicie się głośno czy w
głębokiej ciszy. Idźcie drogą bez przeszkód, miejcie
w sercu wiarę, uczciwość i miłość, aby Bóg prowadził was przez życie godnie i szczęśliwie.
***
Serduszko dziecka małe, jak lilia musi być
białe, jak lilia musi być czyste, jak toń wody przejrzyste… Jezus Chrystus wiele dni na was czekał.
Dziś przyszedł i w sercach waszych zamieszkał. Zaprosiliście Pana w duszy swej czystości, On waszym przyjacielem, nie czyńcie Mu przykrości. Zaufajcie Jemu, a będziecie dobrymi ludźmi. Pomagajcie ludziom i radość nieście z uśmiechem.
Ukochane małe dziecię, gdy chcesz szczęście mieć na świecie. Gdy cię minąć ma zła droga,
nade wszystko miłuj Boga. Kochaj swoich rodzicieli, by pociechę z ciebie mieli. Ale pomnij że Bóg w
niebie, ma w opiece zawsze ciebie.
Ucz się pilnie, Kochaj Boga. To najlepsza w
życiu droga.

coś dla dzieci

Przyjęliście dziś Jezusa do serca swego,
więc naśladujcie, wszelkie cnoty Jego. I kochajcie
Go, kochajcie uczuciem dziecięcym i żadnym grzechem swoim, nie obrażajcie więcej.
Zostawiacie beztroskie dzieciństwo za sobą i
otwieracie swoje dotąd zamknięte małe serca, a Jezus Chrystus zostanie z wami, za miłość waszą w
podzięce.
***
To bardzo ważny dzień, gdy do wspólnoty
Bożej przyjmie was Kościół, rodzina i Matka Boska
uśmiechnięta, która o wszystkich swoich dzieciach
pamięta. Wraz z Pierwszą Komunią św. przyjmujecie do serca Dobroć, miłość i przyjaźń Jezusa, które
będą Wam towarzyszyć w życiu.
Dzisiaj przyjęliście po raz pierwszy Ciało i
Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej, w postaci
małego, białego opłatka. Niech ta chwila utkwi w
waszej pamięci na zawsze, wyznaczając właściwy
kierunek postępowania w trudnych, życiowych sytuacjach.
Pan Jezus pozostawił nam wszystkim wskazówki, co czynić, by każdy z nas mógł być szczęśliwy i święty. Życzymy Wam w tym wyjątkowym
dniu Pierwszej Komunii Świętej, abyście potrafili te
wskazówki odczytać i stawać się z dnia na dzień
lepszymi dla siebie i bliźnich.
Panie Jezu, błogosław tym dzieciom,
które dziś Ciebie przyjęły do serca, niech
będą radością Rodziny,
Kościoła i naszej Ojczyzny.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
1) Bartłomiej Wilczura, kawaler lat 28
zam. Ogrodzieniec
i
Natalia Szymalak, panna lat 25
zam. Zawiercie
2) Bartłomiej Nowak, kawaler lat 25
zam. Olkusz
i
Patrycja Patrykiewicz, panna lat 26
zam. Olkusz
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Jeśli Bóg zło dopuszcza, to po to, żeby je móc odpuścić.
Przy okazji 100. rocznicy objawień fatimskich objawiło się też sporo Bóg-macherów. Z ich internetowej twórczości wynika, że
gdyby byli na miejscu Maryi,
to o ile w ogóle by się objawiali, na pewno zrobiliby to lepiej.
Najbardziej rozgniewał ich zawarty w fatimskim przesłaniu
wątek kary. Nie pasuje to do
prywatnej teologii Bógmacherów, zgodnie z którą
Bóg jest nami zachwycony jak
PO antypolskimi rezolucjami
UE, i wszystkich musi zabrać
do nieba.
Pod jednym z „fatimskich” tekstów na stronie
gosc.pl ktoś ironizował na przykład tak: „Te okropne dzieci (1,2,3...latka) nie chciały się nawrócić i
odpokutować i dlatego zginęły w piekle wojny, którą zesłał »Bóg«, bo nie posłuchaliśmy Marii”.
To przykład często powracającej logiki, według której Pan Bóg, jeśli już musiałby zastosować karę, to
powinien to robić metodą snajpera: z chirurgiczną
precyzją ustrzelić łajdaka, tak, żeby inni nie mieli z
tego powodu dyskomfortu. Bo karą Bożą byłoby
przecież uśmiercenie wstrętnego delikwenta, prawda?
Nieprawda. Bóg chce nawrócenia, chce, żeby człowiek nie zadał sam sobie śmierci najgorszej z możliwych, bo wiecznej. Dlatego pierwsza część tajemnic
fatimskich to wizja piekła. Po co to? Żeby ludzi straszyć? No nie! To ostrzeganie przed tym, co naprawdę ludziom grozi, jeśli się nie nawrócą. To jest kara,
którą ludzie sami sobie gotują, uparcie kpiąc z Bożego miłosierdzia. O piekle mówi zupełnie jasno sam
Jezus i żadna „lajtowa teologia” tego nie zakryje.
„Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło” – napisała św. FauW MINIONYM CZASIE
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Jadwigę Słaboszewską, 79 lat
Śp. Janinę Staśko, 79 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

styna, która także w wizji odwiedziła potworne czeluście.
Bez uznania tego, czym jest
grzech i jak skutkuje, nie zrozumiemy, czemu Bóg dopuszcza takie rzeczy jak wojny
światowe. Nie zrozumieją tego
postchrześcijanie, którzy wierzą tylko w doczesność. Z takiej perspektywy rzeczywiście
fizyczna śmierć wydaje się
najgorszym, co człowieka może spotkać. My jednak wiemy,
że śmierć fizyczna jest tylko
ciasnym przejściem do lepszego świata. Gdy dla
świata zabite dzieci są martwe, dla nas żyją w
szczęściu nieosiągalnym na ziemi.
Ale Bóg nie chciał koszmaru, przed którym ostrzegała Maryja. Gdy jednak ludzie nie chcieli Go posłuchać, pozwolił wypełznąć z serc ludzkich plugastwu, które tam było. To nie było gorsze niż w czasach pokoju – to było tylko bardziej widoczne. Ludzie zobaczyli, jacy naprawdę są, gdy odwracają się
od Boga. Czy to gorsze od nieświadomości?
I znowu Faustyna: „O Boże mój, nawet w karach,
którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz
nas od kary wiecznej”.
Każda inna kara jest szczęśliwa, jeśli zapobiega
wiecznej. Ale to trzeba wiedzieć, że wieczna istnieje.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII
Sprawując Eucharystię,
chrześcijanie głoszą i
urzeczywistniają ofiarę
Chrystusa, przez którego rany
zostaliśmy uzdrowieni,
a jednocząc się z Nim,
przechowują w swoich
własnych cierpieniach
najszczególniejszą cząstkę
nieskończonego skarbu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary, które składamy na tacę, są przeznaczone na remonty w parafii.
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

2. 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.

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. Prosimy nie zwlekać z decyzją, gdyż zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc.

5. Pielgrzymka Diecezjalna do Fatimy i Santiago de Compostela z udziałem Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka
odbędzie się w terminie 19 - 26. 09. 2017r Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do Ks. Pawła w najbliższym terminie.
6. W piątek Dzień Matki, składając życzenia nie zapomnijmy o modlitwie. W środę na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 Matce Bożej polećmy mamy żyjące, a w piątek Miłosierdziu Bożemu polećmy mamy
zmarłe na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00
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 21.05.2017-28.05.2017

21 maj - Niedziela
7.00+ Grzegorz Słomiński - od rodziny Dynarowicz
9.00+ Józefa, Eugeniusz, Zbigniew i Bogdan Oleś
10.30* I Komunia Św.
12.00* I Komunia Św.
18.00+ Jan Świacki - od swatki

22 maj - Poniedziałek
7.00+ Kazimierz Żurek - od Marii Oleś z synem
7.00+ Klara Mularczyk - od Jadwigi Sobalkowskiej
18.00+ Mieczysław Mysior
- od żony, córki, wnuczki, syna i synowej
23 maj - Wtorek
7.00+ Kazimierz Żurek
- od sąsiadów: Piecha, Mogiłów i Buczyńskich
7.00+ Klara Mularczyk - od Wandy i Józefa Kusior
18.00+ Anna Cholewa - od córki Iwony z dziećmi
24 maj - Środa
7.00+ Kazimierz Żurek - od Barbary Kowalskiej
7.00+ Zdzisław Samsonowski w 2 r. śm.
- od żony i dzieci
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
25 maj - Czwartek
7.00+ Irena Wójcik
- od Barbary i Edwarda Wójcików z rodzinami
7.00+ Kazimierz Żurek - od brata Jerzego, Elżbiety,

Katarzyny, Pawła, Dominika, Natalii, Kuby i
Bratowej Marii
18.00+ Krystyna Stanek - od personelu Bloku
Operacyjnego w Zawierciu
26 maj - Piątek Dzień Matki
7.00+ Ks. Bogusława Bodziony
w 33 r. św. kapłańskich
7.00+ Wandę Jołop - od córek
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych i zmarłe matki
27 maj - Sobota
7.00+ Irena Wójcik
- od rodziny: Boruc, Barczyk i Niedzielskich
7.00+ Grzegorz Słomiński - od Kazimierza Kmity
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Kamila
Biedrowskiego w 18 r. ur.
28 maj - Niedziela VII Niedziela Wielkanocna
7.00 * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Oskara Bogdan w 18 r. ur.
9.00+ Jan Boruc w 11 r. śm.
10.30+ Jan Świacki
- od Alicji Firek z rodziną Majcherczyków
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Ks. Mirosława
w 20 r. święceń kapłańskich
18.00+ Edward i Henryka Rokita

