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XXI Niedziela Zwykła

27 sierpień 2017

KALENDARIUM

W TYM NUMERZE
Zamyślenia nad
Słowem Bożym

* 28 sierpień Św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła
* 29 sierpień Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela
* 31.08 - 03.09.2017r
Renowacja Misji Świętych
* 01 wrzesień Bł. Bronisławy, dziewicy

Program misji św.
Muzułmanie i
zwijanie

Myśli Św. Brata
Alberta
Ogłoszenia

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na
tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie”.
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Mt 16,13–20

Błogosławiony

jesteś,

Szymonie ba. Stąd właśnie wszelkie porównania są w pew-

Pan Bóg potrafi budować i umacniać swój Kościół, wykorzystując nawet najsłabsze ogniwa w
niekończącym się łańcuchu wiary. „Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego
drogi!” (Rz 11,33)
Przeżycia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży pod przewodnictwem Papieża,
całkiem podświadomie skłaniają wielu ludzi do
pewnych porównań. Zmysł wiary podpowiada
nam jednak, że właśnie takie chwile są po to, by
uczyć się zawierzenia Panu Bogu i przyjmowania
Jego darów w przekonaniu, że w każdym czasie
daje Kościołowi to, czego najbardziej mu potrze-

nym sensie nie na miejscu i świadczą o tym, że nie
do końca ufam y Bożej Opatrzności.
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Żeby zrozumieć, czym jest błogosławieństwo, którym może
się cieszyć Piotr, trzeba spojrzeć na całe jego życie.
Trzeba dostrzec nie tylko jego radosny entuzjazm,
ale również chwile zwątpienia i zdrady, które przeżył. Bo przecież w tym wszystkim, co stało się treścią jego życia, rzeczywiście nie chodziło o ciało i
krew, nie chodziło o jego osobiste predyspozycje
czy zdolności, ale o łaskę, która przyszła od Ojca.
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To, co stało się udziałem Piotra, a więc nie tylko
radości, cierpienia i trudności, ale nad wszystko odpowiedzialność za Kościół, było możliwe do wypełnienia, ponieważ sam Bóg przyszedł mu z pomocą.
Gdyby oprzeć Kościół wyłącznie na siłach i
zdolnościach Piotra, jego historia mogłaby się okazać bardzo krótka. Ponieważ jednak Bóg był z nim,
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wystarczyły siły i zdolności prostego rybaka znad
jeziora Genezaret, by zbudować Kościół, którego
„bramy piekielne nie przemogą”. Ilekroć patrzymy
na kolejnych jego następców, warto sobie to przypominać.
Ks. Dariusz Madejczyk

PARAFIA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

O. Wojciech Pawlicki

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH
31. 08. - 03. 09. 2017r
PROGRAM

1 dzień )
Czwartek miesiąca 31.08.2017r
Msze święte o godz. 8.00; 10.00
po południu o godz. 16.00 i 18.00
21.00 Apel Jasnogórski
2 dzień )
I Piątek miesiąca 01.09.2017r
Msze święte o godz. 8.00; 10.00
od godz. 10.00 o. misjonarze
odwiedzą z sakramentami chorych
w ramach odwiedzin
z I soboty miesiąca
z racji I piątku miesiąca
spowiedź od godz. 17.30
/ale tylko ci,
którzy odprawiają I piątki miesiąca,
bo spowiedź święta z racji Misji św.
będzie w I sobotę miesiąca/
po południu w Kościele
Msze św.
o godz. 16.00 i 18.00
21.00 Apel Jasnogórski

O. Dariusz Świda

3 dzień ) I Sobota miesiąca 02.09.2017r
Misyjny Dzień Spowiedzi Św. rano
od godz. 8.00 z przerwami
do godz. 12.00 po południu
od godz. 16.00 do godz. 18.00
Pamiętajmy że ten święty czas,
nie wyda zamierzonych owoców
w naszym życiu,
bez stanu łaski uświęcającej!!!
Msze święte o godz. 8.00; 10.00
po południu
w Sanktuarium Matki Bożej na
Skałce Msza św. o godz. 17.00
w Kościele Msze św. o godz. 16.00
dla Żywego Różańca i 18.00
21.00 Apel Jasnogórski
4 dzień ) I Niedziela miesiąca
03.09.2017r
Msze św.: 7.00. 8.00
w Cementowni; 9.00; 10.30; 12.00;
17.00 Sanktuarium Matki Bożej na
Skałce i w Kościele o godz. 18.00

Sakramentalny związek małżeński
zawarli

Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych
na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!

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

*****

Artur Pałyga i Paulina Kowalska

Marek Perkowski - Goryl
Robert Gorgoń
Natalia Straszak

2017,

numer

35

Muzułmanie i zwijanie
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Żeby mieć świadomość strat, trzeba kochać to co sie traci.
Zasłyszałem niedawno z ust pewnej pani:
"Właściwie co by się takiego stało, gdyby ten Sobieski nie interweniował pod
Wiedniem? Muzułmanie to też
ludzie".
No tak - logiczne. W krajach
islamu też się fajnie żyje. W
Kuwejcie to nie wiedzą co z
forsą robić, a w takim Dubaju
to każdy obywatel ma pensję
za nic. tacy są bogaci.
Nas, Polaków, dziwi upór zachodnich społeczeństw przy
tezie, że coraz częstsze zamachy terrorystyczne w Europie
nie mają związku z religią zamachowców. Dziwi
nas ich beztroska wobec realnej wizji przewagi demograficznej - a co za tym idzie, politycznej, religijnej i każdej innej - muzułmanów.
Dla nas to trudne do pojęcia. My sobie (jeśli nie liczyć wyjątków) nie zadajemy pytania, czy to dobrze, że Sobieski fatygował się pod Wiedeń. Dla
nas to oczywiste: chodziło o chrześcijaństwo i wynikającą z niego cywilizację Zachodu.
Nie bierzemy jednak pod uwagę jednego istotnego
czynnika: dzisiejsza cywilizacja Zachodu praktycznie nie jest już chrześcijańska. Społeczeństwa Zachodu w przytłaczającej większości nie cenią dziś
chrześcijaństwa. Więcej - coraz powszechniej gardzą nim, uważając je za siedlisko ciemnoty, i nienawidzą za rzekome straszliwe krzywdy wyrządzone
ludzkości na
przestrzeni dziejów. Internet pęka od bredni na ten
temat, a komentarze do tych bredni wskazują na
nadzwyczajną ich przyswajalność. Kto w to uwierzył i stał się postchrześcijaninem, nie ma żadnego
motywu, żeby obstawać za chrześcijańską Europą.
Nas szokuje widok kościołów zamienianych w knajpy, księgarnie czy w meczety. Ale dlaczego właściwie? Otóż dlatego, że nam zależy, a im nie zależy.
My wierzymy, oni nie wierzą. Nas boli widok
"zwijającego się" chrześcijaństwa, ich nie boli - bo
gdyby bolało, toby tam się takie rzeczy nie działy.
Oni. owszem, podziwiają architektoniczną wartość
chrześcijańskich budowli, ale właśnie dlatego są zadowoleni, że ktoś się tym zajmie, że tak piękny zabytek nie zniszczeje. Co z tego. że to, na przykład,
muzułmanie?
Jeśli ani Ewangelia, ani wszystko to. co z niej wynika, nie stanowią dla kogoś żadnej wartości, to dlaczego miałby się on przejmować, ze miejsce tych

rzeczy zajmie coś całkiem innego? Czy postchrześcijanin będzie się martwił, gdy pod gotyckimi sklepieniami usłyszy śpiew muezzina? A co mu tam. Ewangelia czy
Koran - on nie rozróżnia. Kościół
czy meczet, wieża czy minaret,
post czy ramadan, jemu to tam
wszystko jedno, on tu jest turystą. On jest obserwatorem, neutralnym arbitrem, w nic się nie
miesza, bo jest ponad tym
wszystkim. On się, owszem, oburza na terrorystów, ale nie rozumie, "o co tym zamachowcom
chodzi".
W tym sęk - nie rozumie. Bo to tak działa: kto odrzuca Chrystusa, przestaje rozumieć - świat, innych
łudzi i samego siebie.
Franciszek Kucharczak

MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

Łaska nie może przebywać
w sercu człowieka
razem z nieczułością
na nędzę bliźnich,
z obojętnością
na potrzeby ogólne Kościoła
i na potrzeby publiczne

*****
Zjednoczenie z Bogiem
jest ważniejsze od wszelkich
innych obowiązków,
w Nim jest najpewniejszy środek
doprowadzenia wszystkich
ku dobru.
Modlić się, wierzyć nie wątpiąc.
Święty Piotr począł tonąć
kiedy począł wątpić.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 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. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać
dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła!
2. Od czwartku rozpoczynamy w naszej parafii Renowację Misji Świętych. Serdecznie wszystkich prosimy, aby tak
zorganizować swój czas, by owocnie uczestniczyć w duchowych przeżyciach. Renowację Misji prowadzą Ojcowie
Redemptoryści: O. Wojciech Pawlicki i o. Dariusz Świda. Ogarnijmy misjonarzy naszą modlitwą.
Program renowacji misji świętych umieszczony jest w gablocie parafialnej, w naszej gazetce "Tabor" na 2 str. i na
stronie internetowej korzystajmy z niego przez ten najbliższy czas.
3. W tym tygodniu przypadają I Piątek miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30 i odwiedziny chorych od
godz. 10.00 Wszystkich chorych odwiedzą z sakramentami O. misjonarze, można zgłaszać chorych w zakrystii. I
Sobota miesiąca, dzień spowiedzi misyjnej rano od godz. 8.00 - 12.00 z przerwami i po południu od godz. 16.00 18.00 Serdecznie wszystkich zachęcamy do skorzystania z łaski sakramentu spowiedzi, jeżeli chcemy żeby misje
wydały owoc w naszym życiu w naszych rodzinach i naszej parafii.
W ramach misji św. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży będzie w Niedzielę o godz.
12.00 Spowiedź św. dzień wcześniej dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy dzieci z tornistrami, młodzież, rodziców i nauczycieli do wspólnej modlitwy, aby upraszać u Boga zdr. i Bł. na cały kolejny rok nauki i pracy.
Za tydzień Msze św. w niedzielę w porządku powakacyjnym. Zwróćmy na to uwagę!!!
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Porządek wakacyjny Mszy Świętych
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11. 00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Soboty i Niedziele 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 27.08.2017-03.09.2017

27 sierpień - Niedziela
7.00+ Czesław Długoszewski
9.00+ Jerzy i Robert Ptak - od Teresy z Łodzi
11.00* Sakr. Chrztu św. * Natalia Straszak 1 r. ur.
* Adrian Cudak 1 r. ur. - od rodziców i dziadków
17.00* Skałka
18.00+ Zofia w 5 r. śm. i Jan Świaccy
28 sierpień - Poniedziałek
7.00+ Wiktor Grajdek w 1 r. śm. - od żony i rodziną
18.00+ Edward Beza - od Jadwigi Cholewa
29 sierpień - Wtorek
7.00+ Marian Dyszy - od rodziny Pankiewiczów
18.00+ Edward Beza - od Bożeny Bilnickiej z rodziną
30 sierpień - Środa
7.00+ Marian Dyszy - od rodziny Tarczyńskich
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
31 sierpień - Czwartek Renowacja Misji Parafialnych
8.00+ Marianna Kowalska - od rodziny Rudy
10.00
16.00
18.00+ Roman w 2 r. śm., Stanisława i Marek Wnuk;
+ Agnieszka, Ewa, August i Stefan Stanek
21.00 * Apel Jasnogórski
01 wrzesień - I Piątek Renowacja Misji Parafialnych
8.00+ Marian Dyszy - od rodziny Gajda
10.00

16.00
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
21.00 * Apel Jasnogórski
02 wrzesień - I Sobota Renowacja Misji Parafialnych
8.00+ Mieczysław Sadowski
- od Mariana i Leokadii Słowik
10.00
17.00* Skałka
16.00* Żywy Różaniec
18.00+ Edward Kita w2 r. śm.; + Henryka i
Władysław Flak - od córek Jolanty i wnuczki z rodziną
21.00 * Apel Jasnogórski
03 wrzesień - I Niedziela Renowacja Misji Parafialnych
7.00+ Zenon i Jadwiga Wołoszyn; + Helena i Jan Ptak
9.00+ Tadeusz w 2 r. śm. i Sylwestra Trzewicarz
9.00+ Pelagia Biedak w 5 r. śm. - od synów z rodzinami
10.30+ Henryk i Stefan Rogoń; + Jan Boruc
12.00* Za parafian. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Jadwigi i Zbigniewa
Długoszewskich w 35 r. ślubu
17.00* Skałka *1 r. ślubu Karoliny i Adriana Pasków
18.00+ Leszek Kromer w 6 r. śm.;
+ Andrzej, Marianna i Witold Maciążek

