OżŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.

Ofiara któr zło yli my dzisiaj na tacę, jest wsparciem materialnym na utrzymanie naszego Seminarium
Diecezjalnego. Sprostowanie z poprzedniego nr. gazetki Ofiarę na organizację DM w Krakowie z
papie em Żranciszkiem, zło ymy w przyszł niedzielę Bóg zapłać za zło one ofiaryĄ

2.

W czwartek 26.05.2016r Uroczysto ć Naj więtszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bo e Ciała Msze w. w
Ko ciele o godz.Ś 7.00ś 9.00ś 10.30 i procesjaś 12.30 i 18.00 W cementowni o godz. 8.00ś Na Skałce w
podzamczu o godz.
17.00 Jak co roku prosimy mieszkańców Ogrodzieńca o przygotowanie ołtarzy na
procesję, w miejscach jak w ubiegłych latach. Do udziału w uroczysto ci zapraszamy, stra aków i orkiestrę.
Przez cały tydzień do przyszłego czwartku oktawa Bo ego Ciała. Po Mszy w. o godzinie 18.00 i
nabo eństwie, procesja wokół ko cioła, a w czwartek 02.06.2016r uroczyste zakończenie obchodów Bo ego
Ciała, procesja wokół ko cioła do 4 ołtarzy

3.

Przygotowuj c się do DM, mo na się zapisywać na Kampus JPII w Jerzmanowicach. Tygodniowe
wydarzenie DM w Krakowie i na spotkanie z papie em Żranciszkiem 28.07. 2016r w Częstochowie.

4.

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.

5.

Zwiedzanie wikariatu, przez parafian, po remoncie w przyszł niedzielę 29.05.2016r po Mszach w.
Wznawiamy równie spotkania Kręgu Biblijnego. Zapraszamy do salki JPII na wikariacie we wtorek
24.05.2016r po Mszy w. wieczornej i nabo eństwie.

6.

W Zakrystii mo na jeszcze 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. To
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WIĘTYCH 22.05.2016-29.05.2016

22 maj - Niedziela
+ Anna Pietras - od szwagierki Kazimiery z rodzin
+ Józefa, Zbigniew, Bogdan i źugeniusz Ole Ś
+ Karolina, Urszula i Michał Socha
+ Aleksander Wnuk 1 r. m.
* Sakr. Chrztu w.
+ Stefan Ćmak 3 r. m.
23 maj - Poniedziałek
+ Tomasz Pilarczyk - od Ryszarda i Lidii Szlachta
z rodzin
+ Izabela Uliniarz - od rodziny Siedleckich
24 maj - Wtorek
+ Henryk, Anna i Stanisław Biedak
+ Tomasz Pilarczyk - od Wandy i Zbigniewa
żałeckich z dziećmi
+ Tadeusz Lipczyk 1 r. m. - od wnuczki Klaudyny
25 maj - roda
+ Tomasz Pilarczyk - od rodziny Kowalskich,
Alicji, Adama, Agnieszki i Kamili
* Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do Matki
Bo ej Nieustaj cej Pomocy

26 maj - Czwartek Uroczysto ć Naj więtszego Ciała i
Krwi Pana Jezusa
7.00
+ Ks. Bogusław Bodziony w 32 r. więceń
kapłańskich
9.00
+ Marianna i Mieczysław Kleszczyńscy
10.30 * Za parafian i procesja
12.30 * Za parafian po procesji
18.00 + Msza w. zbiorowa za zm. Matki z okazji Dnia
Matki ( Mo na zgłaszać.... )
7.00
18.00
7.00
7.00

27 maj - Piątek
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi
1 gregorianka
* Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
28 maj - Sobota
+ Andrzej w r. m., Stanisław, Janina i Michał
Szmajda
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi
2 gregorianka
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+ Tomasz Pilarczyk - od Barbary i Waldemara
Szczygieł
+ żra yna Semkło - od źl biety Chwałowskiej
z rodzin
29 maj - Niedziela
+ Jadwiga, Janina i Bolesław Wójcik
+ Jan Boruc 10 r. m.
+ Krystyna i Jan Pietraszakowieś + Anna i
Stanisław Zielnikowie
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi
3 gregorianka
+ Jerzy Marczyk - od ony Marii

Do wspólnoty Ko cioła
został włączonyŚ
Sebastian Kwoczała
Marcel Marczyk

Panie Bo e Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

Sakramentalny związek mał eński
zawarli:
Włodzimierz Czaiński - Magdalena Guzik
yczymy Nowo eńcom Błogosławieństwa
Bo ego, opieki Matki Naj więtszej i wszelkich
Łask Bo ych na nowej drodze ycia. Szczę ć
Bo eĄ
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Niedziela Trójcy Przenaj więtszej

22 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 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
RODA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45

Zamy lenia nad Słowem Bożym
(J 16, 12-15 )
Jezus powiedział swoim uczniomŚ
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znie ć nie mo ecie. żdy za przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwał , poniewa z mojego we mie i wam oznajmi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, e z mojego bierze i wam objawi».

Trzy Osoby w Jednej. Dla wielu to absurd. Dla nas,
chrze cijan, prawda wiary. Wielka tajemnica, której
nie sposób zrozumieć człowiekowi. „Dogmat o
Trójcy więtej ukształtował się dopiero w IV wieku
– tłumaczy Anna widerkówna – a słowo „Trójca”
nie jest przecie
imieniem Boga, a prób
zarysowania niezgłębionej Tajemnicy. Je eli kto
mi powie, e to jest trudne do zrozumienia, to w
odpowiedzi przytoczę słowa w. Augustyna, który
stwierdziłŚ «Je eli nie rozumiesz, to dobrze. Bo je li
co rozumiesz, to to ju na pewno nie jest Bóg»”.
Nie starajmy się więc rozumieć, a jedynie przyj ć
prawdę o Trójcy
więtej. Przez chrzest w.
zostali my wezwani do „uczestnictwa w yciu
Trójcy więtej tu, na ziemi w mroku wiary, a po
mierci w wiatło ci wiecznej” (Katechizm Ko cioła
Katolickiego, 265). Powtórzę, Bóg zaprasza nas do
ycia Jego yciemĄ Do trwania w Jego miło ci, do
czerpania z Jego łask. To od nas tylko zale y, w
jaki sposób odpowiemy na to zaproszenie, czy
pozwolimy, by Bóg uczynił sobie w nas mieszkanie.
A będziemy z Nim wieczerzać, jak czytamy u w.

Jana, tylko wtedy, gdy rzeczywi cie żo umiłujemy i
będziemy zachowywać Jego naukę, gdy będziemy
yli zgodnie z Jego słowem (por. J 14, 23). „Bóg
jest Miło ci Ś Ojciec, Syn i Duch więty. Bóg chce
w sposób wolny udzielać chwały swego
szczę liwego
ycia. Taki jest Jego «zamysł
yczliwo ci», który powzi ł przed stworzeniem
wiata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczaj c
«nas dla siebie jako przybranych synów przez
Jezusa Chrystusa» (źf 1, 4-5), aby my stali się
«na wzór obrazu Jego Syna» (Rz 8, 29), dzięki
duchowi «przybrania za synów» (Rz 8, 15)” (KKK
257).
Od oddania się Trójcy więtej rozpoczynamy nasz
ka dy dzień i ka dy dzień nim kończymy. W Bogu
„ yjemy, poruszamy się i jeste my” (Dz 17, 28).
Bogu jedynym w Trzech Osobach. I ka da z nich
jest całym Bogiem, a nie jedynie kawałkiem.
„Ojciec jest tym samym co Syn, Syn tym samym co
Ojciec, Duch więty tym samym co Ojciec i Syn, to
znaczy jedynym Bogiem co do natury” – tak
tajemnicę Trójcy
więtej tłumaczy Synod
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Tabor

Toledański w 675 r. Jednak ka da z Osób Boskich ró ni
się między sob . Ró ni się relacj pochodzenia, na co
wskazuje Sobór Laterański z 1215 r.Ś „Ojciec jest tym,
który rodziś Syn tym, który jest rodzonyś Duch więty
tym, który pochodzi”. I tak po ludzku rozumuj c, ka da z
Osób ma inn rolę do spełnienia w naszym yciu. Ojciec
nas nieustannie rodzi, chce być w naszym yciu wci
na nowo poznawany, czczony i kochany. Mówi do nas
nieustannie jak do Chrystusa podczas chrztu Janowego
w JordanieŚ „Ty jeste moim dzieckiem umiłowanym –
synem, córk ” (por. Łk 3, 22). Syn objawia nam miło ć
Ojca, uczy, jak wypełniać Jego wolę a po krzy . Duch
chce nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać nas i prowadzić
drog do niebaś umacnia nas do dawania wiadectwa o
wielkich dziełach, które czyni w naszym
yciu.

EUCHARYSTYCZNY

„O Bo e mój, Trójco Przenaj więtsza, któr uwielbiam,
dopomó mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym
mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna,
jakby moja dusza była ju w wieczno ci. Oby nic nie
zm ciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,
o mój Niezmienny, ale niech ka da minuta zanurza mnie
coraz bardziej w głęboko ci Twojej Tajemnicy. Napełnij
pokojem moj duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje
umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku.
Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz
abym tam była cała, cała yj ca wiar , cała adoruj ca,
cała poddana Twemu stwórczemu działaniu” (bł.
źl bieta od Trójcy).
Karolina Jadczyk

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA
CD.... Ofiary Ludu Bożego

Przypomnijmy zatem raz jeszcze fakt podstawowyŚ na
wiernych spoczywa tak e obowi zek troski o materialne po
trzeby kapłanów i wspólnoty, do której przynale na mocy
chrztu
w. Dlatego z racji posług duszpasterskich
(udzielanie chrztu
w., błogosławienie mał eństw,
odwiedziny duszpasterskie, pogrzeb, „wypominki”, intencje
mszalne) składane s w Polsce dobrowolne ofiary (nie ma
cennikaĄ) na ręce kapłanów. Przypomnijmy i to, e skutkiem
grzechu pierworodnego mo e być - niestetyĄ - materializm
praktyczny nawet u niektórych osób duchownych - przecie
z ludzi wziętych i dla ludzi postawionych (por. Hbr 5,1). Ale
absolutnie nie wierzę, by jakikolwiek ksi dz odmówił np.
pobłogosławienia mał eństwa, gdyby narzeczeni nie mieli
pieniędzy na stosown w takiej sytuacji ofiaręĄ
Taca
Podczas źucharystii wierni składaj dobrowolne ofiary pie
nię ne na tzw. tacę. Tak e i ten moment wymaga pełnej
wiadomo ci wierz cych, którzy ten swój gest powinni
traktować powa nie i z szacunkiem.
Oto wymowna scena, opisana przez jednego z ewange
listówŚ Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu boga
tych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i
wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał
swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy
kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,
co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12,41-44).
Sięgnijmy do Katechizmu Kościoła Katolickiego:
Chrze cijanie od początku przynoszą na
Eucharystię, wraz z chlebem i winem, dary, które mają
być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj „kolekty”,
zawsze aktualny, czerpie z przykładu Chrystusa, który
stał się ubogi, aby nas ubogacić.
Katechizm dodaje w tym miejscu ciekawy tekst w.
Justyna (II wiek)Ś
Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje
datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa

się na ręce przełożonego. Roztacza on opiekę nad
sierotami, wdowami, chorymi lub też cierpiącymi
niedostatek z innego powodu, a także nad więźniami
oraz przebywającymi w gminie, jednym słowem,
spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym.
Kład c nasze pieni dze na tacę w ge cie ofiary, mo emy
się zatem powołać na tradycję, która trwa w Ko ciele od
samego pocz tkuś domagała się tej praktyki prawdziwa
miło ć bli nich, którzy w swych potrzebach słusznie
odwoływali się do , gestu ludzi wierz cych. Wszak Jezus
uto samił się ze wszystkimi biedami wiata, a ich
zaspokajanie będzie kiedy gwarancj naszego zbawieniaĄ
Przypomnijmy sobieŚ „z czego będziemy pytani” na s dzie
ostatecznym (zob. Mt 25,31-46).
Warto sobie i innym u wiadomić, e ofiary, zbierane podI czas Mszy w., nigdy nie s przeznaczone „na księdza”,
ale 1 maj swój bardzo konkretny cel - na ogół zreszt
najczę ciej ujawniany Ludowi Bo emu przez duszpasterzy.
Rozumiej to wierni utrzymuj cy w ten sposób od pokoleń
ko cioły, klasztory, seminaria, misje w wiecie, dzieła
miłosierdzia... Co więcejŚ Polacy przekonali się, e ta
wła nie
forma
materialnej
odpowiedzialno ci
za
funkcjonowanie Ko cioła zdała egzamin nawet w
najtrudniejszych sytuacjachĄ To dlatego mo na z
przekonaniem stwierdzić, e ka dy nowy ko ciół czy
kaplica w naszej Ojczy nie i ka de dzieło, realizowane
przez Ko ciół w Polsce, stanowi konkretny pomnik wiary,
wznoszony najczę ciej moc
owego ewangelicznego
„wdowiego grosza”. Smutne i zastanawiaj ce w tym
wszystkim wydaje się być jedynie to, e najwięcej na temat
finansów Ko cioła maj do powiedzenia ci, którzy stoj od
tych spraw z daleka i nie maj w utrzymaniu jego ziemskich
dzieł adnego udziału.
Nie ma zwyczaju wybierania sobie reszty z tacy (rozmie
niania pieniędzy podczas kolekty). Byłoby te czym co naj
mniej dziwnym, gdyby inna była czyja ofiara wtedy, gdy na
tacę zbiera ko cielny (ministrant, osoba wiecka) i inna,
gdy ofiary zbiera ksi dz. Wstyd mi równie za osoby, które
poło
na tacę banknoty zniszczone czy pomięte

2015,

numer

21

(powinni my poło yć je na tacę w formie rozprostowanej)
lub wręcz rzuc je w ge cie, który z prawdziw ofiar nie
ma nic wspólnego.
Przywołajmy
jeszcze
wiersz
księdza
Jana
Twardowskiego, którego poezję lubi i ceni wszyscyś niech
jego słowa zilustruj „pienię ny” w tek eucharystycznego
savoir-vivre’u i będ ku zawstydzeniu ludzi, którzy chętnie
licz nie swoje pieni dze lub s najzwyczajniej sk piŚ
Lubię chodzić w ko ciele z dużą tacą
słuchać jak dziwnie pieniądz o dno głucho stuka
gdy kto od nawy głównej przepychać się zacznie

PRZED

Str.

3

babcia szpilą ukole penitent ofuka
Gdy kto pobożny cicho posądzi o chciwo ć
a pani z parasolem obmówi że żebrzę
nareszcie mogę widzieć swą twarz nieszczę liwą
odbitą z kolorami na wesołym srebrze
A czasem marzę sobieŚ z tego wzrosną wieże
kaplice którą piękniej przebudować trzeba
a ludzie sądzą dalej że proboszcz z wikarym
za chodzenie z tacami nie pójdą do nieba CDN…

WIATOWYMI DNIAMI MŁODZIE Y

Diecezja sosnowiecka to 162 wspólnoty parafialne rozsiane
na terenie 25 gmin. Coraz bardziej widać mobilizację przed
wiatowymi Dniami Młodzie y. Aktywnie w przygotowania
wł czaj się parafie, ale tak e samorz dowcy. Te pierwsze
chc zrobić wszystko, by Tydzień w Diecezji był wielkim
wydarzeniem duchowym, ci drudzy, by stał się doskonał
okazj do promocji regionu.
Młodzie , która do nas przyjedzie, reprezentować będzie
praktycznie wszystkie zak tki globu. Dla nich, a tak e dla
gospodarzy przygotowywane s materiały promocyjne i
informacyjne. Od wielu tygodni działa te strona internetowa
www.smds.pl.
Młodzie , która do nas przyjedzie, będzie chciała spędzić
ten czas na modlitwie, ale te na ró nego rodzaju
aktywno ciach. Będzie festiwal talentów z prezentacj na
Placu Papieskim w Sosnowcu, zwiedzanie O więcimia czy
mini - pielgrzymka piesza na Jasn żórę. Ju wiadomo, e
go cie zza granicy pojad do miejscowo ci Wrzosowa, by
przej ć kilkana cie kilometrów na Jasn żórę.
W Sosnowcu na Placu Papieskim z kolei międzynarodowe
spotkanie będzie nosiło tytuł „Miło ć silniejsza, ni mierć”.
żo cie będ bowiem po zwiedzaniu Obozu Zagłady w
O więcimiu. Będzie to czas wiadectw
przeplatanych muzyk i multimediami.
Najwa niejsze terminyŚ
20 lipca 2016 ( roda) - pielgrzymi z
różnych
zakątków
wiata
będą
przybywać
do
naszych
parafii,
wieczorem spotkanie zapoznawcze.
21 lipca - po niadaniu w rodzinach,
które będą go cić pielgrzymów i po
porannej modlitwie w ko ciele będzie
czas
na
program
ustalony
i
przygotowane przez poszczególne
dekanaty
(zwiedzanie
lokalnych
atrakcji
turystycznych,
mecze,
koncerty, rajdy...)
22 lipca - początek dnia taki sam, później wyjazd do
Wrzosowej na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę z Mszą
więtą na wałach. Wieczorem go cie powrócą do
rodzin.
23 lipca - początek dnia jak poprzednio. Później wyjazd
do O więcimia i zwiedzanie Obozu Zagłady. Po
południu i wieczorem spotkanie centralne na Placu
Papieskim w Sosnowcu z Mszą więtą celebrowaną
przez biskupa Grzegorza Kaszaka.
24 lipca - niadanie u rodzin, Msza więta ze wspólnotą
parafialną, obiad i czas spędzony wspólnie z rodziną
gospodarzy i zaproszonych przez nich go ci.
25 lipca (poniedziałek) - po niadaniu u rodzin i
modlitwie go cie zostaną pożegnani, by udać się na
wiatowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Pielgrzymi przygotowani s na ka de warunki noclegowe,

wystarczy zapewnić im trzy metry kwadratowe podłogi i
dostęp do łazienki. Trzeba im tylko przygotować niadanie.
Dodatkowo, w niedzielę 24 lipca zapraszamy rodziny do
spędzenia całego dnia z przybyszami. Tego dnia prosimy o
poczęstowanie pielgrzymów obiadem. Niezale nie od tego
sk d przyjad pielgrzymi, najprawdopodobniej nie będ
mówić po polsku. Jak z nimi rozmawiać? Najwa niejszy jest
język serca. Oprócz tego pomoc
słu
słowniki,
translatory...
Polska go cinno ć jest ju legendarna, a wywodzi się nie z
dzisiejszych czasów, ale jeszcze z okresu Sarmacji,
dworków szlacheckich i biesiadowania. Przyjmowanie pod
dach ka dego podró nego stanowiło o zwykłej grzeczno ci,
a go cinno ć była po prostu oznak honoru. Trudno
powiedzieć, co najbardziej decydowało o obfito ci dobra,
jakim obdzielano ka dego przejezdnego go cia, ale
zapewne największe znaczenie miał tu słynny szlachecki
honor. Ka dy go ć musiał być tak ugoszczony, e na długo
zapamiętywał wizytę w dworku.
Realia dzisiejszego ycia zmieniły się znacznie. Niewielu ju
pracuje od 7 do 15, a w pogoni za pieni dzem i
jakimkolwiek względnym dobrobytem ka dy podejmuje się
pracy ponad normę, często kosztem kontaktów
z rodzin i znajomymi. Ponadto rozwój technik
telewizyjnych, telefonii, nowoczesne kina
domowe sprawiaj , ze kontakty ograniczane
s jeszcze bardziej. Pomimo tego zabiegania
we współczesnym
wiecie wci
jeszcze
znajdujemy czas na wspólne
wi teczne
spotkania.
W polskiej rzeczywisto ci nikt nie zaproponuje
spotkania w kawiarni, ani noclegu w hotelu, ale
zaprosi do domu, postawi kolacje i jeszcze
odda własne łó ko. Cudzoziemiec w naszym
kraju czuje się jak w domu. Nikt się za nim nie
ogl da na ulicy, a osiedlaj cy się u nas
Rosjanie, Holendrzy, Włosi, Anglicy, Szkoci,
Duńczycy, Czesi czy Niemcy szybko uznaj Polskę za
drug ojczyznę.
Do naszej diecezji przybędzie około 5 tysięcy osób
praktycznie z całego wiata. Wielu Polaków mieszkało w
domach w krajach, gdzie odbywały się poprzednie
wiatowe Dni Młodzie y. Teraz nasza szansa, by się
zrewan ować.
Przyjmij wiat uPrzed
siebieĄ lubne
Zapowiedzi
kjk

Sakramentalny zwi zek mał eński maj zamiar
zawrzećŚ
Hubert Witoszkin,
kawaler lat 25 zam. Bytom, i
Katarzyna Słowikowska,
panna lat 25 zam. Ogrodzieniec,

