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XXIII Niedziela Zwykła

04 Wrzesień 2016

WIĘTYCH 04.09.2016-11.09.2016

04 wrzesień - Niedziela
7.00+ Marianna i Jerzy Półkoszekś + Małgorzata i Józef Milejscyś
+ Bronisława i Maciej Wacowscy
9.00+ Stefan ńŃ r. m. i Helena Markiewiczś
+ Zofia i Józef Pomietło
9.00* O zdr. i Bł Bo e, opiekę Matki Bo ej dla Marioli i
Zbigniewa B chór w 25 r. lubu.
10.30+ Zenon i Jadwiga Wołoszynś
+ Helena i Jan Ptak
12.00* Za parafian
12.00+ Tadeusza Chyrę - od rodz.żierackich, Królaków i Kocjanów
15.00+ Wiktora żrajdek - od córki Moniki i zięcia Jakuba
17.00* Skałka
18.00+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Żajt
05 wrzesień - Poniedziałek
7.30+ Danuta Chrz szcz - od Marii i Władysława Chrząszcz
7.30+ Janina Przybyła - od syna Sylwestra z rodziną
9.00
10.30
15.00* Koronka do Miłosierdzia Bo ego
16.00+ Wiktora żrajdek - od syna Radosława z Alanem i Jowitą
18.00+ Wiesława Janoska - od Prezesa i Komendanta oraz Zarządu
Oddziału Miejsko-żminnego Związku Ochotniczych Stra y
Po arnych w Ogrodzieńcu
ń9.ń5* Droga Krzy owa ulicami parafii z lampionami
06 wrzesień - Wtorek
7.30+ Janina Przybyła - od swatki Teofilii Cios
7.30+ Władysław Bielecki - od Anny Wójcik z rodziną Cebula
9.00
10.30
15.00* Koronka do Miłosierdzia Bo ego
16.00+ Wiktora żrajdek - od cioci Anny i zięcia Pawła z wnuczką
Nadią
18.00+ Wiesława Janoska - od rodziny Karcz i Turlej
19.30
21.00* Apel Misyjny
07 wrzesień - Środa
7.30+ Janina Przybyła - od chrze nicy Barbary z mę em
10.00+ Władysław Bielecki - od żra yny i Andrzeja Skrzypiciel
12.00
15.00* Koronka do Miłosierdzia Bo ego
16.30* O zdr. i Bł Bo e, opiekę Matki Bo ej dla
Mai Chybiorz w ń r . ur.
18.00* Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do Matki Bo ej
Nieustającej Pomocy * O zdr. i Bł Bo e, opiekę Matki Bo ej
dla Krystyny i Józefa Sztandera w 4Ń r. lubu.
19.30+ Wiktora żrajdek - od rodziny Lewickich
21.00* Apel Misyjny
08 wrzesień - Czwartek
7.30+ Janina Przybyła - od Danuty z mę em
7.30+ Janina Matysek - od wnuczki Anny z rodziną
9.00
15.00* Koronka do Miłosierdzia Bo ego
18.00+ Witold Biedak 6 r. m.
19.30
21.00* Apel Misyjny
09 wrzesień - Pi tek
7.30+ Władysław Bielecki - od rodziny Bednarzów
7.30+ Władysław Bielecki - od chrze niaka Stanisława z rodziną
9.00* O zdr. i Bł. dla chorych i starszych
18.00* Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
Odnowienie Przyrzecze mał e skich
19.30+ Wiktora żrajdek - od sąsiadówŚ Plutka, Pilarczyk,
Staszek, Morawscy, Cholewka, Ku niak, Szczypior,
Seweryn, Kowalski, Bodziona

21.00* Apel Misyjny
10 wrzesień - Sobota
7.30+ Władysław Bielecki
- od rodziny Banasik i Wesołowskich z Rodak
7.30+ Janina Matysek - od wnuczka Zbigniewa z rodziną
9.00
10.30
12.00
15.00* Skałka
17.00
11 wrzesień - Niedziela XXIV Niedziela Zwykła
7.00+ Stanisław, Władysława i Marek Bednarz
- od córki z zięciem
9.00+ Jana, Mariana, Juliana i Reginę Orman
10.30+ Anna Pietras - od wnuczki Anny z mę em i Żilipem
12.00* Sakr. Chrztu w.
17.00* Skałka
18.00+ Henryka Kajda ska - od syna z rodziną
Do wspólnoty Ko cioła w minionym miesi cu
zostali wł czeniŚ
Karol Aleksander Kosim
Maja Stanisława Biała
Wojciech Marian Biały
Karolina Mikulska Ćmak
Ksawery Marcel Nowak
Miłosz Krystian Słowik
Leon Kazimierz Lubowicz
Panie Bo e, Błogosław tym nowo ochrzczonym dzieciom, ich
rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
Sakramentalny zwi zek małżeński w minionym
miesi cu zawarliŚ
Marcin Bryniak - Daria Kucharczyk
Mateusz Suchecki - Izabela Wnuk
Wiktor Łucko - Katarzyna Michalak
Mateusz Walnik - Jonna Nocoń
Piotr żębala - Klaudia Bąchór
Artur Iskierka - Izabela Mieszczanek
Bartosz Nowak - Marta Kossakowska
Łukasz Pilarski - Agnieszka Wójcik
Adrian Pasek - Karolina Keler
yczymy Nowo eńcom Błogosławieństwa Bo ego, opieki
Matki Naj więtszej i wszelkich Łask Bo ych na nowej drodze
ycia. Szczę ć Bo e!
W MINIONYM MIESI CU
po egnali my zmarłychŚ
p. Tadeusz Chyra
p. Marianna Mi kiewicz
p. Stanisław Pilarczyk
p. Wiktor żrajdek
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a wiatło ć wiekuista niechaj im wieci, na wieki wieków.
Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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KALENDARIUM
* 08 wrzesień więto Narodzenia NMP
* Ń3 - ńń wrzesie Misje więte w naszej parafii pw.
Przemienienia Pa skiego

 Ogłosze ia
 I te cje


Zamyślenia nad Słowem Bożym

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nichŚ ”Je li kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawi ci swego ojca i matki, ony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo e być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzy a, a idzie za Mną, ten nie mo e być moim uczniem.
Bo któ z was, chcąc zbudować wie ę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej gdyby zało ył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niegoŚ
»Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozwa y, czy w
dziesięć tysięcy ludzi mo e stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Je li nie,
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie mo e być moim uczniem”. Łk 14,25-33

KTO JEST MOIM WZOREM?
Dawno temu... Wcale nie za górami i za
lasami, ale w źuropie i na polskiej ziemi
obowiązywała mądra i piękna zasada — mistrz
(obojętnie jakiej dziedziny) przekazywał swoją
mądro ć i wiedzę uczniowi, a ten wzorował się i
czerpał z tego, ile się dało. To było dawniej. A
dzi — gdzie ci mistrzowie i ich uczniowie? —
trudno o takich, oj bardzo trudno.
W źwangelii przypomina nam się dzi
Mistrz nad Mistrze — przypomina, co trzeba
zrobić, by być jak On, by żo na ladować.
Trudna to nauka, ale przecie On nigdy nie
powiedział, e będzie łatwo i dlatego jest
nazywany Mistrzem nad Mistrze i tylko On ma
„słowa ycia wiecznego”.
A my wolimy wzorować się
dzisiaj na zblazowanej piosenkarce,

sprzedajnym piłkarzu, aktorce ze szkodliwego
filmu. eby oni jeszcze nam co proponowali
rzeczywi cie warto ciowego!? A dla nich wa ne są
pieniądze, zdrady, kłamstwa, wulgarno ć, głupota.
Smutna to prawda, ale mają oni swoich uczniów,
fanów, wyznawców. Tylko czy gotowi są owi
„mistrzowie” na oddanie ycia za to, co mówią, jak
yją i co głoszą?
Pan Jezus był gotów i
to zrobił, bo to wła nie On był i jest najlepszym
Nauczycielem, Mistrzem, Królem. Bo to On nam
ofiaruje konkret — niebo, je li tylko zechcemy być
Jego uczniami. Bo to On nas zachęca, nie
krzyczącą reklamą czy kolorowym pisemkiem, ale
swoją nauką i przykładem swego ycia. On nam
proponuje Siebie w sakramentach i źwangelii. A
wybór nale y do mnie i do ciebie!
Ks. Krzysztof Stosur
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EUCHARYSTYCZNY

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA

CD.... Osoby niepełnosprawne w zgromadzeniu liturgicznym
żdzie jak gdzie, ale w ko ciele i w jego pobli u musi się
ujawnić konkretna troska o osoby niepełnosprawne (ru
chowo, słuchowo, wzrokowo), starsze czy dzieci w
wózkach. Ta „wyobra nia miłosierdzia”, o którą
upominał się Jan Paweł II, zamieniona być powinna
przede wszystkim na wielką yczliwo ć dla tych osób i
gotowo ć słu enia im pomocą na wszelkie sposoby. Nikt
z tych ludzi „sprawnych inaczej” nie mo e się czuć
intruzem czy kim gorszym w domu Bo ym! yczliwe
spojrzenie na „wózkowicza”, u miech, dobre słowo na
powitanie, podtrzymanie drzwi, ustąpienie miejsca,
pomoc w przeniesieniu wózka z dzieckiem - to
elementarz, bez którego nie mo na za piewać adnej
pie ni o miło ci Boga i bli niego!
Po
pokonaniu
tej
najwa niejszej
bariery
mentalno ciowej koniecznie nale y zrewidować bariery
architektoniczne i wszelkie inne. Jak to sprawdzić?
Najpro ciejŚ posadzić kogo (np. księdza proboszcza!) na
wózku inwalidzkim i pokonać z nim trasę od ulicy
(parkingu) do balasek komunijnych. Po drodze będą
schody, drzwi, ławki, podesty - i od razu stanie się jasne,
co nale y usunąć, co przesunąć, a co przebudować.
Potem ten sam program zrealizować przy u yciu kul,
mo e z zawiązanymi oczami, a mo e ze stoperami w
uszach czy z wózkiem dziecięcym? Nie od rzeczy będzie
te dla księdza i rady parafialnej udział w nabo eństwie
w ławkach, które mają słu yć wiernymŚ na ile są
wygodne, na ile z danego miejsca widać akcję
liturgiczną, na ile naprawdę słychać głos celebransa w
gło nikach i czytelne są wszystkie tablice czy ekrany z
tekstami pie ni itp.
Nie da się ukryć, e takie inwestycje wymownie
wiadczą o poziomie duchowym danej wspólnoty
parafialne)
I tak przykładowoŚ
* Warto w pobli u ołtarza przygotować specjalne
miejsca, na których będą mogły przebywać oso by na
wózkach, oraz postawić ławki przystosowane dla osób
chodzących o kulach, dla seniorów i tych wszystkich,
którzy wymagają opieki ze strony bli nich.
* Wspomnijmy te o osobach niedosłyszących (a u y
wanie mp3 spowoduje, e ich liczba nie będzie malała w
przyszło ci!)ś mają one prawo do korzystania w
godziwych warunkach z sakramentu pokuty bez
nara ania kogokolwiek na zdradę tajemnicy spowiedzi
w.
* Osoby niesłyszące równie wymagają specjalnego
konfesjonału („miganie” penitenta mo e inny
„migający”... podsłuchiwać!) i nie ma powodu, by to
kalectwo
powodowało
ich
upokarzanie
czy
dyskryminację.
* Z kolei osoby słabo widzące mogą bardzo szybko
ujawnić, które ogłoszenia, znajdujące się w gablotkach
parafialnych czy w innych miejscach (np. na ekranach z
tekstami pie ni czy modlitw), są nieczytelne,
umieszczone na nieodpowiedniej wysoko ci czy le

o wietlone.
* Nie mo na te w obecnej dobie pominąć konieczno ci
zabezpieczenia potrzeb fizjologicznych naszych
wiernych. Zbudowanie i utrzymanie w czysto ci ubikacji
z umywalkami, w bezpo rednim sąsiedztwie ko cioła
czy kaplicy, nie mo e być ju postrzegane jako luksus
czy wymóg niewyobra alnie trudny do wykonania.
* Przewidujący gospodarze parafii liczą się tak e z
mo liwo cią zasłabnięcia wiernych podczas nabo eństw
- stąd konieczno ć zorganizowania apteczki z
podstawowymi rodkami medycznymi oraz posiadania
telefonu, z którego będzie mo na wezwać pomoc w
razie potrzeby.
Na szczę cie istnieje ju taka gama mo liwo ci
technicznych,
e niemal wszystkie wspomniane
przeszkody
są do pokonania! Sami zainteresowani
(niepełnosprawni) mogą włączyć się w tworzenie
odpowiednich rozwiązań, ułatwiających im ycie i
wiadczących o wra liwo ci na ich potrzeby.
Nagrodą za podjęty trud będzie wdzięczny u miech i
modlitwa kogo , kto mimo swych fizycznych ograniczeń
mo e osobi cie uczestniczyć w źucharystii i wszystkich
innych spotkaniach wspólnoty parafialnej.
Pierwsza Komunia więta
Tę czę ć rozwa ań - jak e wa nych w kontek cie naszej
rodzimej tradycji - rozpocznę od mocnego stwierdzeniaŚ
największą przeszkodą w przygotowaniu małego
chrze cijanina do jego pierwszego pełnego udziału we
Mszy w. są coraz czę ciej... rodzice tego dziecka!
Nie przypuszczam, by Czytelnicy „po dobroci” zgodzi
li się z tak sformułowaną tezą, którą opieram na
własnych
do wiadczeniach
duszpasterskich,
spostrze eniach wielu innych kapłanów i katechetów.
Mo e jednak ten wstępny „szturchaniec” zachęci nas do
uczciwego i odwa nego przeanalizowania sytuacji i
wyciągnięcia stosownych wniosków oraz konkretnych
postanowień?
W czym problem?
* Rodzice (i chrzestni) zobowiązali się publicznie i
uroczy cie do religijnego wychowania swego dziecka i
opierając się na własnej wierze, poprosili o chrzest.
* Wychować po chrze cijańsku to znaczy przede
wszystkim za wiadczyć, czyli pokazać na własnym
przykładzie, co to znaczy wierzyć.
* Obserwacja ycia wielu katolików prowadzi do
smutnego wniosku, e chyba jednak rodzice „nie
wiedzą, co czynią”, prosząc o chrzest czy te
podejmując funkcje
rodziców chrzestnych i skutecznie bronią się przed
pojęciem i przyjęciem nauki Ko cioła na ten temat.
* Ile dzieci, przygotowujących się aktualnie do swojej
pierwszej spowiedzi w. i pierwszego pełnego udziału
we Mszy w., mogłoby powiedziećŚ „wiem z własnego
do wiadczenia, jak powinien wyglądać Ko ciół
domowy, bo w takim wyrosłem, a moi chrzestni, jako
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wiara rodziców i rodziny , w najlepszym wypadku
proponowany materiał „zakuje, zda i zapomni” (jak
wielu studentów). Dlaczego? Bo ta wiedza staje się
nieprzydatna w yciu.
Na to wszystko usiłujemy nało yć zewnętrzną,
niezwykle
bogatą
i
wystawną
uroczysto ć
pierwszokomunijną, bo „tak ka e polska tradycja”, bo
„to się dziecku nale y” itp. Nie dziwi mnie zatem
stwierdzenie księ y czy katechetów, e gdyby rodzice po
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komunijnej nie modlili się ze swym dzieckiem, nie brali z
nim udziału w źucharystii, nie dbali o systematyczną
spowied
w., to chyba lepiej byłoby zaczekać, a
dziecko samo dojrzeje do decyzji o zaproszeniu Jezusa do
swego serca, do swego ycia... Byłaby to jednak wielka
duchowa strata dla dziecka, dla jego rodziny, dla
Ko cioła.
CDN...

ks. Aleksander Radecki

Program Misji w. w parafii Przemienienia Pa

skiego w Ogrodzie cu

Misjonarze Ojcowie Redemptory ci Ś O. Wojciech Pawlicki O. Dariusz wida

Ń3.Ń9 - ńń.Ń9.2Ńń6r

03 wrzesień -

Sobota

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓż SZUKA
CZŁOWIEKA

18.00 - Uroczysto ć rozpoczęcia misji

powitanie misjonarzy

Przekazanie stuły

Intronizacja Paschału i Pisma w.

Msza w. z kazaniem misyjnym
04 wrzesień - Niedziela
BÓG JEST MIŁOŚCI

7.00 * Msza w. z kazaniem misyjnym
8.00 * Msza w. z kazaniem misyjnym - Cementownia
9.00 * Msza w. z kazaniem misyjnym
10.30 * Msza w. z kazaniem dla młodzie y
12.00 * Msza w. z kazaniem dla dzieci
15.00 * Msza w. z kazaniem. Po Mszy w.
Nauka stanowa dla Rodziców i Wychowawców
17.00 * Msza w. z kazaniem w Podzamczu
18.00 * Msza w. z kazaniem misyjnym
05 wrzesień - Poniedziałek
żRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W
JEZUSIE CHRYSTUSIE

10.45 - 12.00 * Spowied więta
12.00 * Msza w. z kazaniem
14.00 - 15.30 * Spowied w.
15.00 * Koronka do Miłosierdzia Bo ego
16.30 * Msza w. z kazaniem dla żimnazjum
16.00 - 18.00 * Spowied więta
18.00 * Msza w. z kazaniem
19.30 * Msza w. z kazaniem dla młodzie y szkół
rednich i pracującej
21.00 * Apel misyjny
08 wrzesień - Czwartek

JEZUS JEST MOIM PANEM
MISYJNA UROCZYSTO Ć WYBORU JEZUSA
JAKO MOJEżO ZBAWICIELA

7.30 * Msza w. z kazaniem
9.00 * Msza w. z kazaniem
15.00 * Koronka do Miłosierdzia Bo ego
18.00 * Msza w. z kazaniem
19.30 * Msza w. z kazaniem
21.00 * Apel misyjny
09 wrzesień - Pi tek

KO CIÓŁ WSPÓLNOT WIERZ CYCH
MISYJNA UROCZYSTO Ć ODNOWIENIA
PRZYRZECZE MAŁ E SKICH

7.30 * Msza w. z kazaniem
9.00 * Msza w. z kazaniem dla klas 1-3
7.30 * Msza w. z kazaniem dla rodzin - odnowienie
10.30 * Msza w. z kazaniem dla dzieci kl. IV - VI
przyrzeczeń mał eńskich
15.00 * Koronka do Miłosierdzia Bo ego
9.00 * Msza w. dla chorych
16.00 * Msza w. z kazaniem dla żimnazjum
ODWIźDZINY CHORYCH W DOMACH
18.00 * Msza w. z kazaniem
w godz. 9.00—12.00
ń9.ń5 * Droga Krzy owa ulicami parafii ( z lampionami )
15.00
*
Koronka
do
Miłosierdzia Bo ego
06 wrzesień - Wtorek
18.00
*
Msza
w.
z
kazaniem
dla rodzin - odnowienie
WIARA I NAWRÓCENIE
przyrzeczeń
mał
eńskich
MISYJNA UROCZYSTO Ć POJEDNANIA
19.30 * Msza w. z kazaniem
7.30 * Msza w. Nabo eństwo pojednania z kazaniem
21.00 * Apel misyjny
9.00 * Msza w. z kazaniem dla klas 1-3
10 wrzesień - Sobota
10.30 * Spotkanie misyjne dla dzieci kl. IV - VI
BŁOżOSŁAWIENI
UBODZY W DUCHU NA WZÓR
15.00 * Koronka do Miłosierdzia Bo ego
MATKI
JEZUSA
16.00 * Msza w. z kazaniem dla żimnazjum
7.30
*
Msza
w.
z
kazaniem
misyjnym
18.00 * Msza w. z kazaniem
9.00
*
Msza
w.
z
kazaniem
dla
młodzie y
19.30 * Msza w. z kazaniem dla młodzie y szkół
10.30
*
Msza
w.
z
kazaniem
dla
dzieci szk. podstawowa
rednich i pracującej
12.00
*
Msza
w.
z
kazaniem
dla
małych dzieci 21.00 * Apel misyjny
Błogosławieństwo
dzieci
przedszkolnych i
07 wrzesień - Środa
matek oczekujących potomstwa
POWOLANI DO YCIA WIECZNEżO
15.00 * W Sanktuarium w Podzamczu Msza w. z
DZIE SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
kazaniem misyjnym
7.30 * Msza w. z kazaniem
17.00
*
Msza
w. z kazaniem misyjnym z udziałem
8.30 - 10.00 * Spowied więta
JE
Ks. Bpa żrzegorza Kaszaka
10.00 * Msza w. dla Szkół Podstawowych

