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Sakrament pojednania
W minionym tygodniu
Ogłoszenia
duszpasterskie

Intencje Mszy sw.

20wrzesień 2015 r.

wrzesień - Liturgiczne Święto, Św. Mateusza, Apostoła
i Ewangelisty.
wrzesień - Liturgiczne wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny,
prezbitera.
5 wrzesień - Liturgiczne wspomnienie Bł. Władysława
z Gielniowa, prezbitera.

Zamy lenia nad Słowem Bożym
Jezus i Jego uczniowie podró owali przez żalileę, On jednak nie chciał, eby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem
swoich uczniów i mówił imŚ Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci żo zabiją, lecz zabity po trzech dniach
zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się żo pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. żdy był w
domu, zapytał ichŚ O czym to rozprawiali cie w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między
sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nichŚ Je li kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je
ramionami, rzekł do nichŚ Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmujeś a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Słowa Chrystusa musiały wywoływać u Apostołów wiele
rozterek. I je li dzi traktujemy te słowa na serio, tak e
powinni my odczuwać jaki niepokój. Zwłaszcza, gdy
Jezus mówi o krzy u.
Teoretycznie wiemy ju do ć du o o ka ni krzy a,
zwłaszcza z danych, które mo na uzyskać z analizy
Całunu Turyńskiego. Du o dowiadujemy się tak e
z artystycznej intuicji mistrzów pędzla i dłuta, a ostatnio
tak e kamery filmowej. Ju to wywołuje lęk, zwłaszcza,
gdy próbujemy sobie wyobrazić krzy owanie siebie.
Ale wielu z nas wie osobi cie i praktycznie, co to znaczy
d wigać krzy . Nie ten z drewna, ale równie cię ki krzy

choroby, utraty najbli szych, ubóstwa, samotno ci,
ludzkiej niesprawiedliwo ci. Dla nich słowa Chrystusa
nie są ju teorią czy wzniosłym nauczaniem, lecz znaną
melodią, która towarzyszy im w godzinach własnej
udręki. I jako jest wtedy łatwiej.
Chrystus wie,
e do wiadczenie krzy a jest
nieodwołalne i nieuniknione w ludzkim yciu, e prędzej
czy pó niej czeka to ka dego. I dlatego lojalnie o nim
uprzedza, aby my nie byli zaskoczeni. Wła nie dlatego
powiedział o swoim krzy u Apostołom, aby mogli się
oswoić z my lą o tej cię kiej próbie i na nią
przygotować. Jak wiemy – bezskutecznie.

A
dlaczego?
Przecie
Jezus
mówił
jasno
i jednoznacznie o swojej męce i mierci. Mo e nawet za
jasno i za jednoznacznie. I dlatego zamiast akceptacji
wywołał lęk. Nieuleczalnie chorzy, nawet je li
przeczuwają swój koniec, nie lubią o nim wiedzieć ani
słyszeć. Zrozumienie i pogodzenie się z konieczno cią
cierpienia, dokonuje się powoli, rodzi się w bólach wraz
z wewnętrzną dojrzało cią.
Ale to przychodzi dopiero wtedy, gdy człowiek co ju
w yciu przejdzie. Przedtem mamy inne sprawy i my li
w głowie. Np. czy jestem do ć wa ny i sławny, czy
ludzie się ze mną liczą, co o mnie mówią i my lą, czy
mnie podziwiają? A mo e mógłbym co zrobić, aby było
o mnie gło niej? Jak na swoje mo liwo ci, jestem
stanowczo za mało doceniony! Na pewno nale y mi się
więcej!
Czy mogą być dwa odleglejsze bieguny i większe
skrajno ci, ni to co mówił Chrystus, a to co my sobie
my limy? I wła nie stąd te rozterkiŚ uwa amy bowiem,
e Bóg nas nie rozumie i jest przeciwko nam, e nie
chce wyj ć naprzeciw naszym słusznym potrzebom
i aspiracjom, a z tym krzy em to ju wyra nie robi nam
na zło ć.
Czy zauwa amy jednak,
e w takim my leniu
przejawiamy całkowity brak pokory?
e ulegamy
pró nym i nierealistycznym marzeniom?
e nie
uwzględniamy
realiów,
a
zwłaszcza
tego

podstawowego, i nie jeste my wcale doskonali ani
najlepsi?
I chyba dlatego Chrystus stawia nam za wzór małe
dziecko, a wła ciwie chyba niemowlę, bo w dzisiejszym
wiecie dziecko od najmłodszych lat jest ska one
bakcylem telewizji i reklamy. Ale kiedy , w staro ytno ci,
dziecko było uosobieniem bezradno ci, i to nie tylko
w zakresie zaspokajania yciowych potrzeb, ale tak e
swoich praw. Dziecka, poza miło cią rodzicielską, nic
wtedy nie chroniłoŚ było zdane tylko na troskliwo ć
i ofiarno ć swoich najbli szych. (Mo e to paradoks, ale
dzisiaj sytuacja dziecka jest jeszcze trudniejsza,
przynajmniej zanim się narodzi. Albowiem wirus
wygodnictwa i egoizmu, zabił niezawodny dotąd instynkt
rodzicielskiŚ kiedy matka dałaby się porąbać na kawałki
za swoje dzieckoś dzi woli porąbać dziecko!)
I dlatego dziecko było dla Chrystusa synonimem pokory
i niedo cigłym wzorem dla chrze cijanina. Wobec Boga
mamy być jak dzieciŚ całkowicie zdani na Jego łaskę,
ufni, bez cienia buntu ani sprzeciwu, liczący tylko na
Jego miło ć, a nie na swoje prawa czy zasługi. A Jego
miło ć jest tak niezawodna, e stanowi gwarancję
lepszą, ni największe nasze wysiłki. Dlatego warto jej
zaufać.

Ks. Mariusz Pohl

SAKRAMENT POJEDNANIA
Szczególną formą sakramentu pokuty, czasami
praktykowaną, jest tzw. spowied generalna. Penitent
obejmuje w jej trakcie nie tylko czas od ostatniej
spowiedzi, ale okres dłu szy, nierzadko całe swoje
ycie. Spowied taka jest szczególnie po yteczna przed
podjęciem wa nych decyzji yciowych, na przykład
przed wstąpieniem do zakonu czy seminarium, przed
przyjęciem
więceń kapłańskich, czy zawarciem
sakramentu mał eństwa.
Trzeba jednak od razu
zauwa yć, e spowied
generalna dla niektórych
osób nie jest wskazana,
a nawet mo e być
szkodliwa. Dotyczy to
osób
o
szczególnej
wra liwo ci,
mających
skłonno ci do skrupułów.
Takie osoby szczegółowo
wyznają wszystkie swoje
grzechy, ałują za nie
i
mają
mocne
postanowienie poprawy,
a jednak wcią wątpią
w wa no ć spowiedzi.
Bezzasadnie zadręczają
się
pytaniami,
czy
rzeczywi cie wyznali wszystkie grzechy, przypominają
sobie jakie nowe, najczę ciej „lekkie” przewinienia
i dochodzą do wniosku, e muszą wyspowiadać się
jeszcze raz od samego początku, powtarzając
wyznawane ju grzechy. Osoby takie nie powinny

podejmować spowiedzi generalnej.
Chocia
ró ne bywają zewnętrzne okoliczno ci
skłaniające do odbycia spowiedzi generalnej, to
zasadniczy jej powód pozostaje zawsze ten sam, a
mianowicie
potrzeba
duszy.
Do wiadczając
wewnętrznego niepokoju, dusza czuje potrzebę
wypowiedzenia
pełnej
prawdy
o
swoich
grzechach.
Jest
to
szczególnie
konieczne
wtedy, gdy w przeszło ci
doszło podczas spowiedzi
do zatajenia grzechów.
Sytuacja
duchowa
człowieka, który dopu cił
się
więtokradzkiej
spowiedzi (a pó niej w
takim stanie przyjmował
Komunię
w.)
jest
zazwyczaj
bardzo
skomplikowana.
Najlepszym sposobem na
jej
uporządkowanie
okazuje się często wła nie
spowied
generalna.
Penitent
wyznaje
wówczas grzechy popełnione nie tylko od ostatniej
spowiedzi, ale od ostatniej szczerej spowiedzi.
Otrzymane rozgrzeszenie definitywnie oczyszcza jego
duszę i jedna z Panem Bogiem, tak e w przyszło ci nie
ma potrzeby powracania do grzesznej historii ycia.

Spowied generalna okazuje się pomocna tak e
wtedy, gdy dusza - wprawdzie zawsze szczera przed
Bogiem - czuje jednak potrzebę wypowiedzenia przed
Nim swoich grzechów w nowy sposób. Dzieje się tak
wtedy, gdy człowiek zauwa a co , czego nigdy przedtem
nie widział lub te na co nie zwracał nale ytej uwagi.
Spostrzega, e jego grzechy mają swoje ródło i
uwarunkowania w okre lonym kontek cie ycia. Z
perspektywy
czasu
lepiej
rozumie
znaczenie
dotychczasowych wydarzeń, odkrywa ich nowy sens i
konsekwencje dla cało ci ycia. To nowe widzenie jest
mo liwe dzięki łasce Bo ej i pogłębionej refleksji
wła ciwej dla duchowego rozwoju człowieka. Skłania
ono do poszukiwania nowego sposobu wyra enia
prawdy o dotychczasowym yciu. Spowied generalna
mo e stać się bardzo dobrą okazją do takiego nowego
wypowiedzenia przed Bogiem odkrytej o sobie prawdy.
Spowied generalną podejmuje się równie wtedy,
gdy czuje się potrzebę oddania Bogu swoich grzechów z
głębszym
alem i mocniejszym postanowieniem
poprawy. Bywają w naszym yciu takie sytuacje, gdy zło
naszych uczynków poznajemy tak naprawdę dopiero po
pewnym czasie, pod wpływem nowych okoliczno ci.

Po egnali my zmarłychŚ

Pomimo tego, e ju przepraszali my, czujemy nową
potrzebę wyra enia swego alu i zado ćuczynienia za
popełnione zło. Bardzo podobnie dzieje się w naszej
relacji z Panem Bogiem. Mo na się spowiadać nie będąc
wiadomym tego, jak bardzo swoimi grzechami rani się
Bo ą miło ć. Mo na wyznawać grzechy jednocze nie z
nich się usprawiedliwiając. Mo na korzystać z
sakramentu pokuty bez prawdziwej woli przemiany
swego ycia. żdy to wszystko się zrozumie, człowiek
odczuwa głębokie pragnienie przeproszenia Pana Boga
z nowym, szczerym alem i prawdziwą wolą poprawy.
Spowied generalna daje ku temu dobrą okazję.
Jak więc widzimy, w spowiedzi generalnej nie
chodzi o wyznanie grzechów "jeszcze raz". żrzechy raz
przez Boga przebaczone ju nie istnieją. W spowiedzi
generalnej chodzi o takie spotkanie z Panem Bogiem, w
którym człowiek odnajduje się wobec Niego w nowych
dyspozycjach duchowych. Taki stan duszy rodzi się
jednak powoli i dlatego te spowied generalna jest
praktyką stosowaną stosunkową rzadko. Wymaga
dobrego przygotowania i pomocy ze strony spowiednika
lub kierownika duchowego. Wła ciwie prze yta mo e
okazać się skuteczną pomocą na drodze duchowego
rozwoju.

Do wspólnoty Ko cioła
został włączonyŚ

p. Tadeusz Trzewicarz
Daniel Wolny

p. Halina

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a wiatło ć wiekuista niechaj im wieci,
na wieki wieków. Amen. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

Panie Bo e Błogosław temu nowo
ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom i miej
ich w swojej opiece.

Sakramentalny związek małżeński zawarliŚ
Alicja Stanek - Artur Starek
yczymy Nowo eńcom Błogosławieństwa Bo ego, opieki Matki Naj więtszej i wszelkich Łask
Bo ych na nowej drodze ycia. Szczę ć Bo e!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3.
4.

5.

6.

Dzisiaj
III
Niedziela
miesiąca,
składka
przeznaczona jest na remonty w naszym
Ko ciele. Prosimy o liczniejsze ofiary.
W czwartek 24 IX 2015r w Pilicy, Mszą w. o
godz.
17.30
rozpocznie
się
spotkanie
popielgrzymkowe.
Serdecznie zapraszamy
pielgrzymów i nie tylko.
Dni skupienia
dla
narzeczonych,
którzy
zamierzają zawrzeć związek mał eński, ( tzw.
prekany) rozpoczęły się w Klasztorze OO
Żranciszkanów w Pilicy w najbli szą sobotę 19
wrze nia o godz. 18.30
W piątek zapraszamy na Mszę w. wieczorną
godz. 18.00 wszystkich którzy w jaki sposób
włączają się w przygotowania wiatowych Dni
Młodzie y

7.

8.

9.

W sobotę 26 IX 2015r zapraszamy na spotkanie
Słu bę Liturgiczną Ołtarza, kandydatów po II
klasie Szkoły Podstawowej i starszych na godz.
9.00 przy Ko ciele.
W sobotę równie 26 IX 2015r na godz. 19.00
zapraszamy na spotkanie, starszych byłych
lektorów i ministrantów. Je eli u kogo w sercu
budzi się lęk, zachęcamy słowami w. Jana Pawła
II, naszego rodaka, " Nie lękajcie się. Otwórzcie,
otwórzcie na o cie drzwi Chrystusowi."
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i naszej
gazetki parafialnej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 21.09.2015r. - 27.09.2015r.
21 wrzesień - Poniedziałek
więto w. Mateusza,
Apostoła i Ewangelisty
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 21
7.00 + Kazimiera Karoń - od syna z oną i wnuczką
18.00 + Bronisław Piątek - od siostry Stanisławy
z rodziną
22 wrzesień - Wtorek
7.00 + Anna, Henryk, Stanisław Biedak
7.00 + Kazimiera Karoń - od Lidii Karoń i Aleksandry
żutowskiej z rodziną
18.00 + Janina Wizor – gregorianka 22
23 wrzesień - roda
w. Pio z Pietrelciny, prezbitera
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 23
7.00 + Ks. Bogusław Bodziony w dniu imienin
18.00 Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do
Matki Bo ej Nieustającej Pomocy
24 wrzesień - Czwartek
7.00 + Kazimiera Karoń - od córki
7.00 + Lech Szczerbiński - od siostry Jadwigi
z rodziną i Siostry Bo eny z rodziną
18.00 + Janina Wizor – gregorianka 24
25 wrzesień - Piątek
Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 25
7.00 + Lech Szczerbiński - od siostry Krystyny
z dziećmi i rodziną
18.00 Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
26 wrzesień - Sobota
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 26
7.00 + Kazimiera Szczygieł – od Kuli z rodziną
18.00 + Jarosław Bałakier - od pracowników z Referatu

Architektury z Urzędu Miasta i żminy
w Ogrodzieńcu
27 wrzesień - Niedziela - XXVI Niedziela Zwykła
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 27
9.00 + Stanisław, źdward Biedakś + Bronisława,
Antoni Stanek
10.30 + Irena i Stefan Matysekś + Żranciszka i Jan
Kusia
12.00 * Sakr. Chrztu w.
18.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, potrzebne
łaski, dary Ducha w. dla Mateusza Żlak
w 18 r. ur.

Msze więte w Parafii Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu
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Godziny urzędowania Kancelarii
ParafialnejŚ
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. .
WTOREK, C)WARTEK od godz.
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