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KALENDARIUM

W numerze:

17 czerwca Uroczystość św. Albert Chmielowski, zakonnika,
głównego patron naszej diecezji;
19 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
21 czerwca Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, patrona
młodzieży katolickiej;
22 czerwca Uroczystości odpustowe w parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Pilicy (przeniesione z 24 czerwca).

 Wprowadzenie
relikwii św. Jana
Pawła II
 Co Biblia mówi
o Trójcy Świętej?
(cz. 1)

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Tak Bóg umiłował świat…
J 3, 16-18
Trzy Osoby w Jednej. Dla wielu to absurd. Dla nas,
chrześcijan, prawda wiary. Wielka tajemnica, której
nie sposób zrozumieć człowiekowi. Św. Augustyn
stwierdził: «Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze. Bo jeśli
coś rozumiesz, to to już na pewno nie jest Bóg»”.
Nie starajmy się więc rozumieć, a jedynie przyjąć
prawdę o Trójcy Świętej. Przez chrzest św. zostaliśmy wezwani do „uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej tu, na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej” (KKK 265). Bóg zaprasza nas do życia Jego życiem, do trwania w Jego miłości, do czerpania z Jego łask. To od nas tylko zależy, w jaki sposób odpowiemy na to zaproszenie, czy pozwolimy,
by Bóg uczynił sobie w nas mieszkanie. A będziemy
z Nim wieczerzać, jak czytamy u św. Jana, tylko wtedy, gdy rzeczywiście Go umiłujemy i będziemy zachowywać Jego naukę, gdy będziemy żyli zgodnie
z Jego słowem (por. J 14, 23). „Bóg jest Miłością:
Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia. Taki
jest Jego «zamysł życzliwości», który powziął przed

stworzeniem świata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając «nas dla siebie jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa» (Ef 1, 4-5), abyśmy stali się
«na wzór obrazu Jego Syna» (Rz 8, 29), dzięki duchowi «przybrania za synów» (Rz 8, 15)” (KKK 257).
W Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz
17, 28). W Bogu jedynym w Trzech Osobach i każda
z nich jest całym Bogiem, a nie jedynie kawałkiem.
„Ojciec jest tym samym co Syn, Syn tym samym co
Ojciec, Duch Święty tym samym co Ojciec i Syn, to
znaczy jedynym Bogiem co do natury” – tak tajemnicę Trójcy Świętej tłumaczy Synod Toledański w
675 r. Jednak każda z Osób Boskich różni się między sobą. Różni się relacją pochodzenia, na co wskazuje Sobór Laterański z 1215 r.: „Ojciec jest tym,
który rodzi; Syn tym, który jest rodzony; Duch
Święty tym, który pochodzi”. I tak po ludzku rozumując, każda z Osób ma inną rolę do spełnienia
w naszym życiu. Ojciec nas nieustannie rodzi, chce
być w naszym życiu wciąż na nowo poznawany,
czczony i kochany. Syn objawia nam miłość Ojca,
uczy, jak wypełniać Jego wolę aż po krzyż. Duch chce
nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać nas i prowadzić
drogą do nieba.

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

W

miniony poniedziałek do naszej świątyni zostały
ceremonialnie wprowadzone relikwie św. Jana
Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się w Podzamczu w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej o godz. 1700.
Celebrze Mszy Świętej przewodniczył ks. Wojciech Kościelniak, misjonarz przybyły z Tanzanii przebywający obecnie
na urlopie w kraju. Po Mszy relikwie zostały poniesione
w orszaku procesyjnym do kościoła parafialnego w Ogrodzieńcu i wprowadzone do świątyni przy śpiewie dziękczynnego Te Deum. W kościele relikwie umieszczono w
specjalnie na ten cel przygotowanym relikwiarium i od tej
pory będą wystawione na widok publiczny w bocznym ołtarzu Matki Bożej.
Relikwie trafiły do naszej parafii dzięki staraniom księdza Proboszcza i życzliwości J.E. ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego. Ksiądz
Arcybiskup nie mógł niestety uczestniczyć w uroczystości
wprowadzenia relikwii z powodu innych obowiązków, lecz
nadesłał list, którego treść prezentujemy poniżej.
Relikwiarz, w którym osadzone zostały relikwie, ufundowała rodzina, która doświadczył łaski cudu uzdrowienia
za przyczyną Jana Pawła II. Cud został zweryfikowany i uznany przez Stolicę Apostolską. Rodzina pragnie pozostać
anonimowa.

Co Biblia mówi o Trójcy Świętej? (cz. 1)
Badając zagadnienie Trójcy Świętej należy pamiętać, że słowo „Trójca” nie występuje w Piśmie
Świętym. Termin ten powstał przy próbie opisu Jedynego w Trójcy Boga, tego, że razem istnieją trzy
wieczne osoby Boże. Nie oznacza to, że istnieje
trzech Bogów. Trójca to jeden Bóg mający trzy postacie. Nawet jeśli słowo „Trójca Święta” nie występuje w Biblii, nie ma nic złego w używaniu go. Na
pewno szybciej powiemy „Trójca Święta” niż „trzy
istniejące razem, wieczne osoby Boże”. Zwróćmy uwagę na wersety, które potwierdzają istnienie Trójcy.
1) Istnieje jeden Bóg: Księga Powtórzonego
Prawa 6,4; 1 List św. Pawła do Koryntian 8,4; List
św. Pawła do Galatów 3,20; 1 List św. Pawła do
Tymoteusza 2,5.
2) Trójca Święta składa się z trzech Osób: Księga
Rodzaju 1,1; 1,26; 3,22; 11,7; Księga Izajasza 6,8;
48,16; 61,1; Ewangelia wg św. Mateusza 3,16-17;
28,19; 2 List św. Pawła do Koryntian 13,14. W wersetach ze Starego Testamentu znajomość języka hebrajskiego jest bardzo pomocna. W Księdze Rodzaju 1,1 został użyty rzeczownik liczby mnogiej „Elohim”. W tej samej księdze w wersetach 1,26; 3,22;
11,7 i w Księdze Izajasza 6,8 jest użyta forma „my”.
Słowa „Elohim” i „my” BEZSPRZECZNIE oznaczają
więcej niż jedną osobę. W języku polskim posiadamy tylko dwie liczby: pojedynczą i mnogą. W języku hebrajskim istnieją trzy liczby: pojedynczą, podwójną i mnogą. Liczba podwójną dotyczy tylko
DWÓCH rzeczy. Opisuje ona rzeczy mające parę:
oczy, uszy czy ręce. Słowa „Elohim” i „my” mają
liczbę mnogą: zdecydowanie dotyczą więcej niż
dwóch osób, dotyczą trzech lub większej ilości

(Ojciec, Syn i Duch Święty).
W Księdze Izajasza 48,16 i 61,1 przemawia odnoszący się do Ojca i Ducha Świętego Syn. Porównaj werset z Księgi Izajasza 61,1 do wersetu z Ewangelii wg św. Łukasza 4,14-19 by zobaczyć, że w tych
wersetach przemawia Syn. Ewangelia wg św. Mateusza 3,16-17 opisuje chrzest Jezusa. Tu wyraźnie
widać, jak Bóg w postaci Ducha Świętego zstępuje
na Boga w postaci Syna, podczas gdy Bóg Ojciec
wyraża swoje uznanie dla Syna. Ewangelia wg św.
Mateusza 28,19 i 2 List św. Pawła do Koryntian
13,14 to przykłady wersetów mówiących o różnych
Osobach Trójcy.
3) W podanych wersetach Osoby Trójcy są rozróżnione jedna od drugiej: w Starym Testamencie
„PAN” różni się od „Pana” (Księga Rodzaju 19,24;
Księga Ozeasza 1,4). „PAN” ma „Syna” (Psalm
2,7,12; Księga Przysłów 30,2-4). Duch jest kim innym niż „PAN” (Księga Liczb 27,18) i „Bóg” (Psalm
51,10-12). Bóg pod postacią Syna jest inną osobą
niż Bóg Ojciec (Psalm 45,6-7; List do Hebrajczyków
1,8-9). W Nowym Testamencie, w Ewangelii wg św.
Jana 14,16-17 jest opisany moment, w którym Jezus
prosi Boga, by ten wysłał Pocieszyciela, Ducha Świętego. Dzięki temu wersetowi wiemy, że Jezus nie
twierdził o sobie, że jest Ojcem lub Duchem Świętym. Zwróćmy uwagę także na inne liczne wersety
w których Jezus zwraca się do Ojca. Czy mówił do
samego siebie? Nie, rozmawiał z inną osobą Trójcy,
z Ojcem.
cdn…
Źródło: www.gotquestions.org

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to zarazem pierwsza niedziela, która wprowadza nas w tak zwany okres w ciągu roku.
2. W czwartek, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana
świętem Bożego Ciała. Msze Święte o godzinie 700,
800 w Cementowni, 900, 1030 – po tej Mszy św. wyruszymy z procesją z Najświętszym Sakramentem tradycyjną trasą do czterech ołtarzy, prosimy o ich przygotowanie. Zapraszamy dzieci komunijne i rocznicowe strojach liturgicznych, a następnie w całej
oktawie uroczystości do sypania kwiatów. Na zakończenie procesji Msza św. Po południu Msze św.
o godz. 1700 na Skałce i o godz. 1800. Prosimy o udekorowanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji, na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, który chce być obecny blisko każdego z nas.
3. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.

4. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Łagiewnik i Wadowic prosimy o niezwłoczne dokonanie opłaty za
wyjazd w zakrystii. Możliwa zmiana w programie
pielgrzymki. Ze względu na bardzo duży napływ
odwiedzających Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach może okazać się niemożliwe jego zwiedzenie. Wtedy w zamian zaproponowane zostanie
inne miejsce do odwiedzenia. Wyjazd 21 czerwca
o godz. 800 spod Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu.
5. W poniedziałek za tydzień, 23 VI będziemy obchodzić Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
A dla tych, których Pan już powołał do wspólnoty
ze sobą w niebie, będziemy polecać Bogu w czasie
Mszy św. w intencji zmarłych ojców, która zostanie
odprawiona 23. VI o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do modlitwy. Intencje prosimy zgłaszać w zakrystii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

16 – 22 czerwca 2014 r.

16 czerwca – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
700

1) + Leokadia Biedak – od bratowej Wałczyńskiej z rodziną.
2) + Marianna Niepiekło – od rodziny Królik.

1800

+ Agnieszka Stanek.

17 czerwca – wtorek
700

1) + Leokadia Biedak – od chrześnicy Bożeny Jaros.
2) + Marianna Niepiekło – od Wiesławy Maciążek z rodziną.

1800

+ Genowefa, Bolesław, Danuta, Waldemar, Andrzej Stefańscy; Konrad Całus.

18 czerwca – środa
700

1) + Leon, Waleria, Franciszek Kazimierczak.
2) + Leokadia Biedak – od rodziny Krawczyków.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

19 czerwca – czwartek – BOŻE CIAŁO
700

+ Stanisław Brodziński – w 23. r. śmierci.

900

+ Krystyna, Jan Pietraszak; Anna, Stanisław Zielnik.

1030

Msza z uroczystą procesją.
Po procesji Msza na zakończenie.

1800

+ Genowefa, Dionizy, Lech Pantachowicz.

20 czerwca – piątek
700

1) + Lucyna Lipka – od rodziny Kowalskich.
2) + Jadwiga Bartos – od córki z rodziną.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

21 czerwca – sobota
700

1) + Lucyna Lipka – od córki, zięcia i syna.
2) + Jadwiga Bartos – od syna z rodziną.

1800

+ Tadeusz Pogodziński – w 3. r. śmierci – od żony i dzieci.

22 czerwca – niedziela
700

+ Jan Helena Ptak; Jadwiga, Zenon Wołoszyn.

900

1) + Mieczysława, Jan Hoc; Janina, Bronisława, Helena Wacowskie; Zofia, Stefan,
Bronisława Antonik.
2) + Piotr Pilarski – od syna Krzysztofa i synowej Diviny.

1030

+ Józef Jan Pomietło; Danuta Lasak.

1200

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii Kaczmarskiej z racji 1. r. urodzin.
2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dagmary w 18. r. urodzin.

1800

+ Jan Boruc; Henryk Rogoń.

W MINIONYM TYGODNIU
Do wspólnoty Kościoła przyjęte zostały
ochrzczone dzieci:
Jakub Jan Makieła
Oliwier Wiesław Marczyk
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Mateusz Kozłowski – Paulina Borowska
Kacper Gałecki – Anita Jagła

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Adam Lesław Szczerba, lat 34, zam. w Chechle
Magdalena Anna Mizera, lat 25, zam. w Ogrodzieńcu
Paweł Opydo, lat 38, zam. w Zawierciu
Beata Janoska, l. 25, zam. w Ogrodzieńcu
Konrad Lipski, l. 31, zam. w Ogrodzieńcu
Malwina Włosek, l. 28, zam. w Wierbce
Michał Daniel Mędrek, l. 27, zam. w Ogrodzieńcu
Martyna Kamila Paciej, l. 22, zam. w Kocikowej

