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KALENDARIUM

W TYM NUMERZE

* 29 maj Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
* 31 maj Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Zamyślenia nad
Słowem Bożym

* 01 czerwiec Św. Justyna, męczennika Dzień Dziecka
* 03 czerwiec Św. Karola Lwangi i towarzyszy, męzenników

Pytania i Odpowiedzi
Infekowanie zdrowia
Św. JPII o Eucharystii
Ogłoszenia

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28, 16 - 20

Wszystko,

co

wam

przykazałem zresztą usłyszeć, że zadaniem Kościoła i papieża

Do Chrystusa można pociągnąć ludzi jedynie poprzez wierność Jego nauce. Złudne jest
przekonanie, że przyprowadzimy kogoś do Kościoła, rezygnując z niektórych wymagań, które
On nam stawia
W jednym z sondaży pokazano zdecydowany sprzeciw młodego pokolenia wobec aborcji.
Sondaż dał też obraz dużej niechęci, gdy chodzi o
szereg tzw. liberalnych zmian, na które - jak nas
od dawna przekonywano - „wszyscy" czekają.
Pewne odejście od nauczania Kościoła i rozbieżne z nim oczekiwania zaznaczyły się raczej w
tych kwestiach, które wcale nie były uznawane za
palące, a już na pewno nie znajdywały szerokiego
oddźwięku w mediach.
Całe to zjawisko trzeba by pewnie poddać
szerszej analizie, nie można jednak zaprzeczyć,
że istnieje jakaś głęboka świadomość depozytu
wiary - nawet u tych, którzy rzadko biorą udział
w praktykach religijnych. Niejeden raz mogliśmy

jest obrona wartości, które są integralną częścią
wiary. Oczekiwanie wielu, także (a może przede
wszystkim?) młodych, dotyczy właśnie tego, by
Kościół pozostał tym fundamentem, który w
chwiejnej rzeczywistości współczesnego świata,
stanowi trwałą i mocną ostoję. Kardynał Ratzinger
powiedział na rozpoczęcie konklawe: „Wiara
«dorosła» nie idzie z prądem mód i nowinek;
wiara dorosła i dojrzała jest głęboko zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń
otwiera nas na każde dobro, dając nam zarazem
kryterium rozeznania prawdy i fałszu, odróżnienia ziarna od plew"
Wsłuchując się w nakaz Chrystusa, który
wstępując do nieba, mówi apostołom, aby troszczyli się o zachowanie wszystkiego, co im przekazał,
również dzisiaj trzeba zabiegać o wierność nauce
Jezusa i siłę ducha, by nie ulegać pokusom łatwego
życia i wybiórczego traktowania wiary.
Ks. Dariusz Madejczyk
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

o Jezusie

Tabor

Michael L. Cook SJ

23. Czy wiemy cokolwiek o wykształceniu Jezusa?
22. Czy możemy powiedzieć, że w młodości Jezus był
Jaki rodzaj wykształcenia otrzymał?
przywódcą, tak jak był nim później jako
A także, ile znał języków?
człowiek dorosły?
Na poziomie języka mówionego, Jezus mógł znać
Możemy sobie z pewnością wyobrazić, że te cechy, aramejski, hebrajski, łacinę i grekę, gdyż wszystkie
które Jezus wykazywał w czasie działalności publicz- one były używane w Palestynie I wieku. Bez wchonej, były obecne i rozwijały się już podczas lat w Na- dzenia w szczegółowe debaty, wydaje się prawdozarecie. O ile wiemy, lata te były spokojne i jedno- podobne, że jego normalnym, codziennym języstajne, jednakże, mimo późniejszego odrzucenia Go kiem był aramejski, który jest podobny do hebrajprzez ludzi z Nazaretu, wydaje się, że niektórzy z skiego i który go zastąpił jako powszedni język luJego rodziny i przyjaciół jednak za Nim poszli, na du żydowskiego żyjącego w Palestynie. Prawdoprzykład jego „brat” Jakub. Niektórzy z tych, którzy podobnie znał trochę hebrajski poprzez uczestnicposzli za Nim z innych wsi, mogli byli znać Go two w nabożeństwach w synagodze i słuchanie
wcześniej. Na pewno moc, którą posiadał, pochodziła świętych pism. Greka była powszechnym językiem
przede wszystkim z namaszczenia Go Duchem pod- rzemiosła i handlu, więc możliwe, że znał ją wyczas chrztu. Jednakże moc ta wyrażała się poprzez starczająco dla potrzeb zawodowych. Znajomość
Jego ludzką osobowość, którą na podstawie relacji łaciny jest mało prawdopodobna w kręgach, w któewangelicznych moglibyśmy scharakteryzować w rych się obracał.
następujący sposób.
Odnośnie wykształcenia, często zadaje się pytanie:
Był on wierzącym Żydem, jednakże wystarczająco czy umiał czytać i pisać? Skoro był nauczycielem
wolnym, by wiedzieć, że prawo miało służyć rozkwi- przemawiającym, teksty Nowego Testamentu nie
towi człowieka. Był uważnym obserwatorem szcze- wykazują wielkiego tym zainteresowania i tak nagółów i ze współczującym zrozumieniem zauważał prawdę nie dają żadnych niezbitych dowodów na
słabości i ironie ludzkiego życia. Był pełen współ- to, że umiał. Na pozór najbardziej oczywisty tekst
czucia i wyciągał ręce, by objąć wyłączonych ze spo- to Łk 4, 16-21, kiedy Jezus przybywa do Nazaretu i
łeczności: chorych i opętanych, pogardzanych i wy- czyta fragment Izajasza, lecz tekst ten jest tak zorzuconych poza nawias, ubogich i pozbawionych ma- rientowany na teologiczne zainteresowania Łukajątku, kobiety, dzieci, cudzoziemców. Kochał przyro- sza, że trudno poznać, czy - jako taki - jest on histodę i Boga, który stworzył lilie polne i ptaki powietrz- ryczny. Jednakże, z tego co wiemy o późniejszej
ne. Był zdecydowany i nie wahał się nazywać rzeczy działalności Jezusa, zwłaszcza o Jego umiejętności
po imieniu, zwłaszcza, gdy chodziło o obłudę. Umiał podejmowania dyskusji na temat Prawa z uczonymi
świętować i cenił sobie dobry posiłek w gronie przy- w Piśmie, jest jasne, że dobrze znał Pismo święte.
jaciół. Wiedział również, co to znaczy się umartwiać Przekonywającą wskazówką jest pytanie, które zai przygotowywać na przyszłe próby. Umiał się mo- dają Jego przeciwnicy: „W jaki sposób zna On Pidlić i - jak jest powiedziane - spędzał całe noce sam sma, skoro się nie uczył?” (J 7, 15). Dwie rzeczy
na sam z Bogiem. Na pewno w tym wszystkim umiał wydają się jasne: Jezus nie miał formalnego wysię uśmiechać. Czy jest to przywództwo? Doprawdy kształcenia jako uczony w Piśmie, a znał Pismo
tak, jeśli przywódcą jest ktoś, kto daje innym na- dobrze. Gdzie się tego nauczył? Prawdopodobnie
tchnienie, dosłownie daje im swego ducha, tak aby chodził do synagogi na nauczanie podstawowe do
byli zdolni iść i żyć przez tegoż ducha umocnieni.
lat dwunastu i mógł był otrzymać bardziej formalne
nauczanie od rodziców i krewnych. Jednakże Jego
główną nauką było raczej uczenie się zawodu swoW MINIONYM TYGODNIU
jego ojca Józefa, to jest pracy cieśli.
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Józefa Iskierka, 77 lat
Śp. Stanisława Zaporowska, 88 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Tomasz Kuźniak i Katarzyna Pilarska
Szczęść Boże nowożeńcom
na nowej drodze życia
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Kiedy słyszysz, że ktoś cię dyskryminuje, sprawdź, czy ten ktoś cię po prostu nie kocha.
Wiedzieliście, że niedawno był Międzynarodowy
Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii? Mój
word nie wie nawet, że są takie
słowa, i podkreśla je na czerwono.
Więc po co o tym pisać? Otóż z
okazji tego dnia homolobby zorganizowało w Warszawie homokampanię. Plakaty, pogadanki, takie
rzeczy. Ludzie ci chcą przez miesiąc katować tym udręczoną stolicę. Patronat honorowy objęli
Rzecznik Praw Obywatelskich i
Rzecznik Praw Dziecka, a współfinansuje to Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy.
Oficjalnie kampania ta jest wymierzona „przeciw
przemocy domowej wobec osób homoseksualnych,
biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w Polsce”.
Na kolejnych plakatach lecą przykłady owej
„przemocy domowej”. Jedna z wymyślonych wypowiedzi (w domyśle zapewne matki lub ojca) brzmi:
„Dzieciakom w twoim wieku różne rzeczy się wydają, za jakiś czas ten cały homoseksualizm ci przejdzie”. Pod spodem: „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz – zadzwoń”. I numer.
Tak, proszę Państwa, zrozumiała troska rodziców,
ich niepokój o dziecko, o jego zdrowie i jego przyszłość, zostaje nazwana przemocą i sprowadzona do
dyskryminacji. A sposobem na to ma być doniesienie: „Zadzwoń, już my się tym zajmiemy”. Kłania
się duch Pawlika Morozowa, który zadenuncjował
bolszewikom swoich rodziców.
Potem jest cała seria mniej lub bardziej prawdopodobnych wypowiedzi w stylu: „Ja cię nie tak wychowałam, żebyś się teraz z mężczyznami umawiał”.
Nieważne, czy tak ludzie mówią, nieważne dlaczego, jakim tonem i w jakim kontekście – chodzi o
odwrócenie znaczeń, o stworzenie klimatu rzekomej
agresji, której ofiarą mają padać, oczywiście, „osoby
LGBT”.
Już samo stworzenie takiej kategorii jest fałszem, bo
nie ma żadnych „osób LGBT”, są po prostu osoby –
ludzie tacy jak wszyscy, tak samo podatni na zachorowania i urazy, jak każdy z nas. Dlatego też ich
Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Liliana Maria Ptasińska
Panie Boże, Błogosław temu nowo
ochrzczonemu dziecku, jej rodzicom, rodzicom
chrzestnym i miej ich w swojej opiece.

normalni rodzice normalnie reagują. To zdrowy objaw, że ludzie nie cieszą się z objawiających się u
dzieci patologii, defektów, nieprawidłowości. To naturalne, że głośno myślą, jak temu przeciwdziałać, a czasem rozpaczliwie pocieszają się, że to przejdzie. Fatalnie
byłoby, gdyby było inaczej.
Co powiedzielibyśmy o rodzicach, którzy wybuchają radością
na wieść, że dziecko może mieć
kłopoty z podjęciem istotnych
życiowych i społecznych funkcji? Co to za ojciec
lub matka, którym byłoby obojętne, że ich syn zamiast rodziny chce zakładać tylko prezerwatywę?
A tymczasem takich właśnie społecznych cyborgów
chcą zrobić z nas inżynierowie społeczni. Ich ideałem jest społeczeństwo pozbawione zdrowych odruchów i dumne z patologii.
Nie będziemy tego kupować. Jeśli widzisz, jak homolobby pierze ludziom mózgi, zadzwoń.
Franciszek Kucharczak

ŚW. JPII O EUCHARYSTII
Jezus żyje pośród nas w
Eucharystii, w której w
najwyższym stopniu
urzeczywistnia się Jego realna
obecność i Jego współczesność
z historią ludzkości.
Niech On będzie waszą siłą,
waszym punktem odniesienia,
waszą wieczną nadzieją.
Niech nigdy nie zabraknie Chleba
eucharystycznego na stołach
waszej egzystencji.
Z tego Chleba będziecie mogli
czerpać siłę, by dać świadectwo
wierze!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek miesiąca, w
tym dniu wyjątkowo odwiedziny chorych od godz. 9.00 prosimy o zgłaszanie chorych. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.00 i I Sobota miesiąca, wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 17.00 Msza św. w
Kościele dla Kół Różańcowych.
2. W Czwartek Dzień Dziecka. Dziadkowie, rodzice, opiekunowie i wszyscy dorośli ogarnijmy najmłodszych modlitwą i dawajmy im wzór dobrego wychowania. W środę na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 Matce Bożej polećmy nasze dzieci, a w piątek Miłosierdziu Bożemu polećmy dzieci zmarłe na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 W
tym dniu rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe. Wszystkich zapraszamy do oddawania czci Najświętszemu Sercu
Jezusowemu, codziennie po Mszy św. o godz. 18.00
3. W czwartek również, 01. 06. 2017r spotkania Kręgu Biblijnego. Zapraszamy do salki JPII na wikariacie po Mszy
św. wieczornej i nabożeństwie.
4. 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.
5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii młodzież gimnazjalna
o godz. 18.00 z rąk JE Ks. Biskupa Piotra Skuchy przyjmie Sakrament Bierzmowania. Prosimy aby parafianie,
którzy nie są zainteresowani tą uroczystością, w tym dniu wybrali inną godzinę do uczestnictwa we Mszy św. Rodziców młodzieży a także młodzież zapraszamy w piątek 02.06.2017r do przygotowania świątyni i terenu wokół świątyni do tych uroczystości po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Spowiedź św. młodzieży, rodziców i świadków,
również w tym dniu będzie od godz. 17.00. Pamiętajmy, nie poczyńmy w tym względzie zaniedbań.
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 28.05.2017-04.06.2017

28 maj - Niedziela
7.00+ Jan Świacki - od Alicji Firek z rodziną Majcherczyków
9.00+ Jan Boruc w 11 r. śm.
10.30 * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Oskara Bogdana w 18 r. ur.
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
29 maj - Poniedziałek
7.00+ Irena Wójcik - od sąsiadów z ul. Mostowej: Pilarczyk,
Nieduziak i Lipka z rodzinami
7.00+ Grzegorz Słomiński - od Zofii i Stefana Kuźniak
18.00+ Edward Górnicki - od kolegów ze zmiany syna
Rafała JRG Dąbr. Górnicza
30 maj - Wtorek
7.00+ Irena Wójcik - od Wandy Jaworskiej z rodziną
7.00+ Grzegorz Słomiński - od Jolanty i Zbigniewa z rodziną
18.00+ Aniela Pilarczyk; + Józef Piątek
31 maj - Środa
7.00+ Irena Wójcik - od brata Jana z Chechła z rodziną
7.00+ Janina Podsiadło
- od córki Stanisławy z mężem Januszem
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
01 czerwiec - I Czwartek Dzień Dziecka
7.00+ Irena Wójcik - od rodziny z Nowego Sącza
7.00+ Mieczysław Mysior - od Elżbiety Drąg i Tomasza

15.00* Cementownia
18.00+ Zbigniew Fajer
- od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej
02 czerwiec - I Piątek
7.00+ Irena Wójcik - od brata Kazimierza z rodziną
7.00+ Mieczysław Mysior - od rodziny Krynickich
17.00* Spowiedź
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych i
zmarłe dzieci z okazji Dnia Dziecka
03 czerwiec - I Sobota
7.00+ Janina Podsiadło - od syna Wojciecha z rodziną
17.00* Skałka
17.00* Żywy Różaniec
18.00+ Janina Oleś
- od chrześnicy Jadwigi i Barbary z rodziną
04 czerwiec - Niedziela
Uroczystość Zesłania Ducha świętego
7.00+ Józef i Władysława Biedak
9.00+ Zenobia i Stefan Muszyńscy;
+ Antonina i Stanisław Jęcek; + Zofia Batorowicz
10.30+ Zenobia i Antoni Wójcik
12.00+ Ryszard Kudela
17.00* Skałka
18.00+ Kazimierz Grajdek;
+ Stanisław i Helena Wierzbiccy; + Maria Kołodziej
18.00*

Sakrament Bierzmowania

