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W minionym tygodniu
Ogłoszenia
duszpasterskie

Intencje Mszy sw.

Liturgiczne wspomnienie, Św. Wacława,
męczennika.
Liturgiczne Święto Św. Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała.
Liturgiczne wspomnienie Św. Hieronima,
prezbitera i Doktora Kościoła.

październik

5r

Liturgiczne wspomnienie, Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła.

październik

5r

Liturgiczne wspomnienie Św. Aniołów
Stróżów.

Zamy lenia nad Słowem Bożym
Wtedy Jan powiedział do JezusaŚ Nauczycielu, widzieli my kogo , kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał
złe duchy, i zabraniali my mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekłŚ Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni
cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz le mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto
wam poda kubek wody do picia, dlatego e nale ycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Je li twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij jąś lepiej jest
dla ciebie ułomnym wej ć do ycia wiecznego, ni z dwiema rękami pój ć do piekła w ogień nieugaszony. I je li
twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij jąś lepiej jest dla ciebie, chromym wej ć do ycia, ni z dwiema
nogami być wrzuconym do piekła. Je li twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup jeś lepiej jest dla ciebie
jednookim wej ć do królestwa Bo ego, ni z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i
ogień nie ga nie.
W dobie ró norakich nacjonalizmów, separatyzmów,
wojen religijnych, rozmaitych kampanii nienawi ci,
fałszywych pomówień, szczucia jednych przeciwko
drugim, Jezus daje nam jako lekarstwo złotą zasadę
tolerancjiŚ „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.
Poniewa jednak kwestia tolerancji religijnej budzi wiele
gorących emocji i sporów, warto przyjrzeć się
współczesnym „wojnom religijnym” w
wietle tej
źwangelii.
Od razu widzimy, e Janowi trochę tej tolerancji

zabrakło. Prawdopodobnie w dobrej wierzeŚ chciał
ustrzec dzieło Chrystusa przed zniekształceniem,
rozdrobnieniem i profanacją. Być mo e dały te o sobie
znać ciągotki monopolistyczne – Jan te miał prawo nie
lubić konkurencji. Do ć, e potrzebna była interwencja
Chrystusa.
Jednak e je li kto my li sobie z satysfakcją, e w ten
sposób Jezus utarł nosa Ko ciołowi, a szczególnie jego
hierarchom, to się grubo myli. W tej źwangelii na pewno
nie ma pretekstu do kolejnego ataku na Ko ciół w imię

rzekomej
„obrony
tolerancji
przed
zapędami
klerykalnego totalitaryzmu”. Czy czytając ten cytat (w
zasadzie nawet do ć oględny) z rozmaitych „Nie”,
„Wprost”, „Poznaniaków” itp. nie czujemy jakiego
niesmaku, jakiej wielkiej dysharmonii ze słowami
Chrystusa? Jest to język propagandy i walki, jak e obcy
kojącej mowie źwangelii. A jednak, wielu ludzi ulega
presji tego języka nienawi ci i daje się nią owładnąć.
Tymczasem Jezus podaje warunki, które musi spełniać
kto , kto ma mieć prawo do miana i przywilejów
chrze cijanina. Innymi słowyŚ podaje granice tolerancji,
poza którymi nie mo na ju mówić o postawie
chrze cijańskiej. Tą granicą i kryterium przynale no ci
do Chrystusa, jest cze ć dla imienia Jezusowego, czyli
wiara. Kto podejmuje jakiekolwiek działanie w imię
Jezusa, czyli w zgodzie z zasadami, które Jezus głosił,
nie mo e być nastawiony wrogo. Je li kto podejmuje
krytykę Ko cioła w imię Jezusa, czyli kierując się
miło cią, braterskim upomnieniem, dyskrecją, pokorą,
troską o wspólne dobro – jest to zawsze krytyka
twórcza i konstruktywna. I taką krytykę Ko ciół
z wdzięczno cią, choć mo e niekiedy bez entuzjazmu
poszczególnych księ y, przyjmuje.
Ale to, z czym na ogół mamy do czynienia w prasie,
radiu i telewizji, z krytyką i miło cią nie ma nic
wspólnego. Są to często niewybredne, niekulturalne,
kłamliwe ataki, których celem nie jest wcale adna

troska, ani nawet chęć zmiany postępowania Ko cioła,
lecz jego zdyskredytowanie, oczernienie, podwa enie
zaufania ludzi do wiary. Dzieje się to często pod
przykrywką obłudnych zapewnień o swych szlachetnych
intencjach,
przy wtórze
okrzyków
w
obronie
pokrzywdzonych, wybuchów serdecznego oburzenia,
jękami zawodu nieprzychylną postawą biskupów.
Tymczasem dla wszystkich powinno być jasne, e
poni ej pewnego poziomu dyskusji się nie schodzi, e
z niektórymi lud mi dialog jest niemo liwy, dopóki
wyra nie nie poka ą, e ich intencje są szczere,
a metoda dyskusji uczciwa. W przeciwnym razie szkoda
zdrowia i języka na udział w słownych burdach. To tu
najlepiej widać, e ludzie tacy z nawiązką spełniają
warunek „przeciwko nam”, a z takimi lud mi
chrze cijanin nie ma nic wspólnego.
Mało tego! Postępowanie takie ma wszelkie znamiona
zgorszenia. Za tym wojowniczym pokrzykiwaniem
przeciwko Ko ciołowi, idzie wielu „małych”, których być
mo e nie stać na samodzielną i krytyczną refleksję,
którzy na ogół bez zastanowienia powtarzają cudze
poglądy. Najpierw dają sobie odebrać wiarę w Ko ciół,
łudząc się, e w ten sposób oczyszczają tylko swoją
wiarę w Boga. Ale bez Ko cioła adna wiara w Boga nie
jest mo liwa, dlatego zaraz potem tracą wszelką wiarę
i zostaje straszliwa duchowa pustka. Biada tym, którzy
wiadomie takim procesem sterują!
Ks. Mariusz Pohl

PO CO NAM ARCHANIOŁOWIE?
Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi działania. wiat aniołów jest dla nas niedostępny,
tajemniczy, ulotny. Wymyka się, nawet ucieka przed naszym racjonalno-do wiadczalnym widzeniem
rzeczywisto ci.
I choć o aniołach za bardzo nic konkretnego powiedzieć
nie mo emy, to jednak anielsko ć intuicyjnie
wyczuwamy. Mówimy, e kto jest piękny - jak anioł, e
ma anielskie serce, e jest dobry - jak anioł. Mamy
jakie wewnętrzne wyczucie anielsko ci,
choć zwykle aniołowie są równie
bezimienni i anonimowi, jak niewidzialni i
prze roczy ci. Jeden zaopiekował się
podró nikiem,
drugi
zwycię ył
ze
smokiem,
trzeci
zwiastował
wa ną
nowinę. Nazywani są kolejno Rafał, Michał
oraz żabriel.
yją na granicy dwóch
wiatów - niewidzialnego i realnego.
29 wrze nia Ko ciół katolicki obchodzi
więto
więtych ArchaniołówŚ Michała,
Rafała i żabriela, którzy otrzymali od
Boga specjalne misje do wypełnienia.
Archaniołowie nigdy nie byli lud mi,
jednak zaliczani są do
więtych.
Parafrazując
słowa
ks.
Jana
Twardowskiego na temat archaniołów,
mo na pokusić się o stwierdzenie, e
człowiek yjąc na Ziemi stale biega od
tego, który powiedział "Nie będę Ci
słu yć", do tego, który zawołał "Michael".
w.
Michał
Archanioł
był
stworzeniem
najpotę niejszym, najczystszym, najbardziej podobnym

do Boga. Jednak całą swoją istotą wołałŚ "Któ jak Bóg",
jestem niewa ny, wa ny jest tylko Bóg. Nieraz mamy
wiele rozmaitych pretensji, uraz, bo du o czynimy dla
innych, a jednak nas nie dostrzegają. Tymczasem
najpotę niejszy Archanioł - Michał, generał
aniołów, jest tak bezpretensjonalny, e nie
widzi samego siebie.
więty Michał
"Któ jak Bóg?" - według tradycji, archanioł
Michał miał wystąpić z tym okrzykiem, gdy
Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Jako
pogromca sił wrogich Bogu i Ko ciołowi
wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12, 79). Istnieje przekonanie o jego obecno ci
przy umierającym człowieku, w chwili
przej cia ku wieczno ci.
więty Gabriel
Bóg jest mocą. Jego zadaniem było
przekazywanie
ludziom
woli
Bo ej.
Dotyczy to zwłaszcza najwa niejszego
zamysłu Boga, widocznego w obrazie
Zwiastowania (Łk 1, 26-38). Z tego te
względu papie
Pius XII ogłosił go
patronem telegrafu, telefonu, radia i
telewizji.
więty Rafał

Bóg uleczył. To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w
pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15).
Jego osoba i posłannictwo zostało ukazane w księdze
Tobiasza. Jest patronem chorych oraz
podró ujących.
Co mają nam dzi co do powiedzenia ci
trzej archaniołowie - czy nadal mają nam
co do powiedzenia? Czy jeszcze mogą co
zmienić w naszym yciu? Mo e jednak
mają! Archanioł Michał przypomina, gło no
wołając Ś "któ jak Bóg, któ jest taki jak
Bóg". Jakby chciał nam uzmysłowić, e
czasem tworzymy sobie bogów na swój
obraz i podobieństwo, ale aden z nich nie
jest jak Ten jeden, jedyny. Archanioł żabriel
- ten od zwiastowania, chce nam na nowo
zwrócić uwagę na to, e to wła nie my, nie
kto inny, wbrew powszechnym obyczajom i modzie,
powinni my opowiadać Dobrą Nowinę, przekazywać
innym dobre wiadomo ci. Archanioł Rafał z kolei zwraca
nam uwagę, e fundament naszego zdrowia, duszy i
ciała, my li i poglądów, zachowań i decyzji jest w Bogu.
W dzisiejszych czasach bardzo trudno o dobrą
wiadomo ć - prasa, radio czy telewizja ciągle
przypominają nam o katastrofach, morderstwach,
wypadkach. Jak e mało tej Dobrej Nowiny w ród nas.
Dlaczego tak się dzieje? Być mo e jest to spowodowane
tym, i człowiek coraz bardziej zmienia swoją hierarchię
warto ci, chcąc się zamienić z Panem Bogiem rolami.
Często zapominamy, e to On stworzył nas na swój
obraz i podobieństwo, a nie odwrotnie - my Jego według
swoich potrzeb i wyobra eń. Istnienie archaniołów
odsłania nam prawdę o Bogu, który jest obecny yciu
ka dego człowieka. Jest to jednocze nie dowód
realnego niebezpieczeństwa, jakie zawsze grozi

Pożegnali my zmarłąŚ
p. Mariannę Piątek

ka demu z nas ze strony zła. Duchowa walka, którą
opisał
w. Jan w Apokalipsie nie jest jedynie
symbolicznym obrazem. Mimo i anielskie zastępy,
którym przewodzi Michał, pokonują zło, ono
nadal kontynuuje walkę z człowiekiem
wiedząc, e ma mało czasu (Ap 12, 12).
więto
w. Archaniołów stwarza nam
okazję do umocnienia naszej wiary.
Zadaniem Archaniołów jest wspieranie
człowieka w jego wędrówce ku pełni
zbawienia. W podobny sposób ka dy
chrze cijanin, dzięki sile źucharystii, mo e
stać się Rafałem - lecząc czyją chorą
duszę swym dobrym słowem, gestem czy
postawą. Mo e stać się żabrielem, je li
potrafi pokazać komu poprawne, zgodne z
wolą Bo ą wyj cie z trudnej yciowej
sytuacji. Będzie w. Michałem, je li pomo e drugiemu
człowiekowi pokonać istniejące w nim zło.
Jednak prawdą jest te fakt, e jako o archaniołach
du o się nie mówi, wiele się w nich nie wierzy, stąd te
mylny wniosek, e one wcale człowiekowi nie pomagają.
Ponad 300 razy aniołowie pojawiają się w Biblii. Nie
mo na wyobrazić sobie bez nich narodzenia Jezusa,
gdzie piewająŚ "Chwała na wysoko ci Bogu", męki w
Ogrójcu,
gdzie
anioł
umacnia
Jezusa,
albo
zmartwychwstania, kiedy w poranek wielkanocny mówią
do kobiet u grobuŚ "Dlaczego szukacie yjącego w ród
umarłych?". Mo e warto, więc modlić się do więtych
Archaniołów, mo e warto spojrzeć czasem na obrazy
przedstawiające archaniołów, mo e warto byłoby zacząć
wierzyć, e skoro archaniołowie są dla ludzi, to i dla
mnie. A je li będziemy w nich wierzyć, na pewno

Do wspólnoty Ko cioła
zostali włączeniŚ
Adam Sikora
Emilia Makieła

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

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

2.

3.

W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca.
Msza w. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek
miesiąca. Spowied
w. w Ko ciele od godz.
17.00 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od
godz. 9.00.
Od czwartku 1X 2015r Msze w. w Ko ciele o
godz. 17.00 a w Sanktuarium Matki Bo ej na
Skałce godz. 16.00. Kancelaria Parafialna po
południu będzie czynna jak w okresie zimowym.
Od
czwartku
równie
rozpoczynamy
Nabo eństwa
Ró ańcowe.
Wierni
którzy
odmawiają ró aniec w Ko ciele w domu lub w

4.

pobo nym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust
zupełny. Nale y jednak pięć dziesiątek odmówić
w sposób ciągły i z modlitwą połączyć pobo ne
rozwa anie tajemnic. Nabo eństwo Ró ańcowe w
naszym Ko ciele będzie odprawiane po Mszy w.
wieczornej.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i naszej
gazetki parafialnej

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.09.2015r. - 04.10.2015r.
28 wrzesień - Poniedziałek
w. Wacława, męczennika
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 28
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od rodziny Bieleckich
18.00
29 wrzesień - Wtorek
więto w. ArchaniołówŚ Michała, Gabriela i Rafała
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 29
7.00 + Michał i Rozalia Bodziony
18.00 + Jadwiga Żrankowska – od Marianny Cholewa
z córkami i Cecylii Kolanko
30 wrzesień - roda
w. Hieronima, prezbitera i Doktora Ko cioła
7.00 + Janina Wizor – gregorianka 30
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od swatów żrzanka
18.00 Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do Matki
Bo ej Nieustającej Pomocy
1 październik - I Czwartek
w. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora
Ko cioła
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od Andrzeja, Kataryny
i Pauliny żrzanka
7.00 + Longina Peda - od wnuczki Justyny z rodziną
17.00 + Kazimiera Karoń - od chrze niaka Stanisława
Urbańskiego
2 październik - I Piątek
w. Aniołów Stróżów
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od chrze nicy Celiny
Paciej z rodziną
7.00 + Longina Peda - od wnuka Pawła z rodziną
17.00 Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
3 październik - I Sobota
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od bratowej Kazimiery
Jaros
7.00 + Ks. źdward Czarnek – od siostrzeńca Jerzego
z oną i dziećmi

17.00 + Zdzisław 5 r. m., Dariusz, Helena, Henryk
Żirekś
+ Anna, Zofia i Józef Paciej
4 październik - Niedziela
XXVII Niedziela Zwykła
7.00 + Stefan Wyrodek 27 r. m.ś + Antonina,
Konstanty i Lucjan Dybkowscy
9.00 + Leon Podsiadło 7 r. m.
10.30 + Józef Piątekś + Aniela Pilarczyk
12.00 * Za parafian
17.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, potrzebne
łaski, dary Ducha w. dla Beaty i Pawła w 30 r.
lubu.

Msze więte w Parafii Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu
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Godziny urzędowania Kancelarii
ParafialnejŚ
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