OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj po Mszach w. wspomagamy zło oną ofiarą do puszki, Pawełka liwka, chorego na białaczkę,
na drogie leki ratujące ycie. Oka my mu miłosierne serce.
2. Od soboty rozpoczynamy Nabo eństwa Ró ańcowe. Wierni, którzy odmawiają ró aniec w Ko ciele, w
domu lub w pobo nym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust zupełny. Nale y jednak pięć dziesiątek
odmówić w sposób ciągły i z modlitwą pobo ne rozwa anie tajemnic. Ró aniec w naszym Ko ciele
codziennie po Mszy w. Wieczornej o godz. 17.00. Przypominamy , e od soboty przechodzimy na
zimowy czas odprawiania Mszy w. i funkcjonowania Kancelarii Parafialnej. Prosimy o zwrócenie na to
szczególnej uwagi.
3. W sobotę równie jako I sobotę miesiąca, odwiedziny chorych w domach od godz. 9.00 i Msza w. dla
Kół ywego Ró ańca o godz. 16.00
4. W Czwartek 29.09.2016r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II po
Mszy w. wieczornej o godz. 18.00
5. W rody zapraszamy na Nabo eństwa do Matki Bo ej Nieustającej Pomocy. Mamy tyle spraw do
powierzenia Panu Bogu, spisujmy je na kartkach i polecajmy je przez opiekę Matki Bo ej.
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W tym numerze

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
NiedzielaŚ godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00;
Cementownia godz. 8.00; Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;
od soboty godz. 16.00
W tygodniuŚ w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i 18.00; od soboty godz. 17.00
***

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY

WIĘTYCH 25.09.2016-02.10.2016

25 wrzesień - Niedziela
7.00+ Piotr Stąpel 1 r. m. - od ony
9.00+ Edward Biedak
10.30* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej dla
Heleny i Tadeusza żemzów z
podziękowaniem za 40 lat mał eństwa
12.00* Sakr. Chrztu w.
17.00* Skałka
18.00+ Tadeusz Podsiadło 51 r. m.
26 wrzesień - Poniedziałek
7.00+ Aniela Dzik
- od rodziny Trybków z Korczyny z rodziną
7.00+ Adam żruca - od Marty Słowikowskiej z
rodziną
18.00+ Władysław Kudela - od córki z rodziną
27 wrzesień - Wtorek
7.00+ Aniela Dzik - od rodziny Haluchów z żorlic
7.00+ Adam żruca - od kole anek z pracy
Krystyny, Marii, Marty z Dorotą
18.00+ Władysław Kudela
- od syna Ryszarda z rodziną
28 wrzesień - Środa
7.00+ Aniela Dzik
- od Adama i Iwony Jurek z rodziną
7.00+ Adam żruca - od pracowników O rodka
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
18.00* Msza w. ZBIOROWA z

Nowenną do Matki Bo ej Nieustającej Pomocy
29 wrzesień - Czwartek
7.00+ Michał i Rozalia Bodziony
7.00+ Aniela Dzik - od rodziny Rzepka z Zagórza
18.00+ Władysław Kudela - od pracowników
Zakładu żospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
30 wrzesień - Piątek
7.00+ Adam żruca
- od Barbary i Janusza Kotowskich
7.00+ Aniela Dzik - od sąsiadów z bl. nr 1
18.00* Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
01 październik - I Sobota
7.00+ Adam żruca
- od Adama Kotwickiego z rodziną
7.00+ Maria Ciepichał
- od Zofii Macią ek z rodziną
16.00* Skałka
16.00+ Dorota Stępień - od Koła Ró ańcowego
17.00+ Danuta Chrząszcz
- od Marii i Janusza Macią ek
02 październik - Niedziela

7.00+ Stefan Wyrodekś
+ Antoni i Konstanty Dybkowscy
9.00+ Leon Podsiadło
10.30+ Jan Krankowski 7 r. m.
12.00* Za parafian
16.00* Skałka
17.00+ Maria Lasak - od rodziny żońka
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XXVI Niedziela Zwykła

25 Wrzesień 2016

KALENDARIUM
* 27 wrzesień w. Wincentego a Paulo, prezbitera
* 28 wrzesień w. Wacława, męczennika
* 29 wrzesień więto w. ArchaniołówŚ Michała, żabriela i Rafała
* 30 wrzesień w. Hieronima, prezbitera i Doktora Ko cioła
* 1 Pa dziernik w. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i Doktora Ko cioła
Zamy lenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do faryzeuszówŚ ” ył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
wietnie się bawił. U bramy jego pałacu le ał ebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami
ze stołu bogaczaś nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł ebrak i aniołowie zanie li go na łono Abrahama.
Umarł tak e bogacz i został pogrzebany.
żdy w Otchłani, pogrą ony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołałŚ »Ojcze
Abrahamie, ulituj się nade mną i po lij Łazarzaś niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo
strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekłŚ »Wspomnij, synu, e za ycia otrzymałe swoje dobra, a
Łazarz przeciwnie, niedolęś teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie
ogromna przepa ć, tak e nikt, choćby chciał, stąd do was przej ć nie mo e ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten
rzekłŚ »Proszę cię więc, ojcze, po lij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braciŚ niech ich przestrze e, eby i oni
nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparłŚ »Mają Moj esza i Proroków, niech e ich słuchają«. Tamten
odrzekłŚ »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział muŚ »Je li
Moj esza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”. Łk 16,19-31

JAKIE

YCIE, TAKA WIECZNO Ć los radykalnie się odmienił. Łazarz „na łonie

ycie ludzkie przypomina most wiodący
z brzegu doczesno ci na brzeg wieczno ci. Most
jednokierunkowy, na którym nie mo na
zawrócić. źwangeliczna przypowie ć ukazuje
nam dwóch ludzi, którzy ów most pokonaliŚ to
ebrak Łazarz i człowiek bogaty. Temu
pierwszemu brakowało w yciu wszystkiego,
nawet artykułów pierwszej potrzeby. Ten drugi
był tak nieprzyzwoicie bogaty, e nie był zdolny,
a mo e nie chciał, dostrzec przyczyny i
zale no ci pomiędzy swoją zamo no cią a cudzą
nędzą. Wreszcie, obu widzimy ju po drugiej
stronie mostu, na brzegu wieczno ci. A tam ich

Abrahama” do wiadcza wiecznej szczę liwo ci,
której nie zaznał na ziemi, gdy cierpliwie
oczekiwał na „odpadki ze stołu bogacza” i gdy
„psy przychodziły i lizały jego wrzody”. Bogacz
cierpi w piekle w ród ludzi, których mo na
zaliczyć do dwóch kategorii. Do pierwszej nale ą
ci, którzy sensem swojego ycia uczynili czynienie
zła. Do drugiej, w której odnajdujemy
ewangelicznego bogacza, zaliczamy tych, którzy
zaniechali czynienia dobra. Wydaje się, e tych
drugich mo e być zdecydowanie więcej.
Ka dy z nas
znajduje się dzi w okre lonym miejscu na mo cie
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Tabor

wiodącym do wieczno ci. Trzeba nam pamiętać, e
jako ć ycia wiecznego zale y od jako ci ycia
ziemskiego. ycie na ziemi i decyzje, które tu

EUCHARYSTYCZNY

podejmujemy, zostaną zapisane po tamtej stronie na
wieki. A więc, jakie ycie tu, taka wieczno ć tam.

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA

CD.... Sakramenty więte sprawowane podczas Eucharystii.
Ks. Aleksander Radecki

W czasie źucharystii mogą być sprawowane wszystkie
sakramenty więte. Omawiając to zagadnienie od strony
zasad sa- voir-vivre’u, spróbujmy tu zauwa yć pewne
szczegóły związane z dodatkowymi okoliczno ciami,
jakie stwarza sytuacja połączenia Mszy w. z
sakramentem chrztu, spowiedzi i mał eństwa - zakładając
znajomo ć i zachowanie wszystkich norm dotyczących
udziału w źucharystii.
Chrzest
Kłopot ma miejsce wtedy, gdy rodzice i chrzestni (oraz
go cie) nie są przygotowani do wydarzenia, o które
proszą dla swojego dziecka lub są po prostu niewierzący.
Nic dziwnego, e w kancelariach parafialnych rozmowy
związane z udzielaniem sakramentu chrztu więtego są
często trudne. Zwlekanie z chrztem („dziecko będzie
większe, np. dwuletnie, to lepiej wszystko zrozumie”,
„lepiej będzie widoczne na zdjęciach”)ś problemy ze
lubem ko cielnym rodziców, gdy nie ma kanonicznych
przeszkódś wyszukanie wierzących i praktykujących
rodziców chrzestnych, którzy będą w stanie podjąć
realnie swoje zobowiązaniaś imię nadawane dzieckuś
spowied w. rodziców i chrzestnych itd. Zatrzymajmy
się na tym, co dzieje się w ko ciele, ograniczając się do
wyliczenia zachowań „technicznych”.
* Dla rodziców, chrzestnych i przynoszonych do chrztu
w. dzieci wyznaczone jest konkretne miejsce w ko ciele,
zwykle najbli ej ołtarza.
* Rodzice posiadają stosowną karteczkę, która pozwala
„sprawdzić obecno ć” i potwierdzić odpowiedni zapis w
księgach parafialnychś nale y ją zwrócić księdzu (osobie
asystującej) we wskazanym momencie.
* Dziecko trzyma na rękach zasadniczo ojciec lub matkaś
je li stan zdrowia im na to nie pozwala, wtedy kto z
chrzestnych.
* Pierwszy dialog szafarza chrztu z rodzicami i
chrzestnymi odbywa się na początku liturgii, po
powitaniu wiernych. Obejmuje on podanie imienia
dziecka, pro bę o chrzest, wyra enie gotowo ci
chrze cijańskiego wychowania dziecka (osobno rodzice i
chrzestni) oraz naznaczenie dziecka znakiem krzy a w.
(po kapłanie na czole dziecka czynią go w kolejno ci
rodzice i chrzestni).
* Następuje dalsza czę ć liturgii słowa, za obrzędy
chrztu mają miejsce po homilii.
* Na czas polania głowy dziecka wodą nale y mu zdjąć
czapkę.
* Rodzice mają przygotowaną biała szatę (rodzaj małej
sukienki) oraz wiecę chrzcielną, którą nale y starannie
zachować na dalsze lata ycia dziecka, m. in. do
Pierwszej Komunii więtej. wiecę tę odpala się we

wskazanym momencie od paschału (ojciec lub ojciec
chrzestny).
* Na końcu Mszy w. udzielane jest specjalne bło
gosławieństwo dla rodziców i chrzestnych.
* Po liturgii powinno nastąpić zło enie podpisów
(rodzice i chrzestni) w księdze chrztówś ma to miejsce
zwykle w zakrystii.
Wła nie dlatego, aby rodzice i chrzestni rozumieli i
umieli to wszystko zachować, wymagany jest ich udział
w specjalnej katechezie, poprzedzającej udzielanie
sakramentu chrztu więtego. Warto te osobi cie
prze ledzić przebieg sprawowania tego sakramentu (np.
w modlitewniku lub Rytuale rodzinnym). Warto tak e
zachować jaki dokument chrztu więtego, a w
szczególno ci mieć w pamięci datę tego wydarzenia, by
do niej w kolejne rocznice powracać.
Sakrament pokuty
Nie powinien być sprawowany podczas źucharystii, ale
doskonale wiemy, e wielu korzysta z mo liwo ci
wyspowiadania się wła nie podczas Mszy w. i nie
mo na wiernym tego odmówić. Inna rzecz, e zarówno
spowiednikom, jak i samym penitentom sprawi to du y
kłopot ze względu na utrudnioną komunikację (gło niki,
organy, piew wiernych) i trudne warunki do
niezbędnego w sakramentalnym dialogu skupienia.
Ponadto jest to niewątpliwie wyłączenie się penitenta z
akcji liturgicznej, nie mówiąc ju o mo liwo ci
rozpraszania uwagi wiernych.
Skoro jednak kto decyduje się na podej cie do
konfesjonału podczas źucharystii pomimo tych
zastrze eń, powinien zachować się jak najbardziej
dyskretnie. Z kolei wierni powinni maksymalnie
odsunąć się od konfesjonału, by nie nara ać nikogo na
naruszenie tajemnicy spowiedzi w.
Sakrament mał eństwa
Zastrze enia odno nie do zachowania odpowiednich
norm dotyczyć mogą zarówno samych nupturientów, jak
i ich go ci. Rozwa my specyficzne dla tego sakramentu
kwestie „techniczne”.
* Wszystkie szczegóły związane z ceremonią za lubin
powinny być omówione na specjalnych przy
gotowaniach przed lubnych oraz w kancelarii podczas
indywidualnych spotkań z duszpasterzami.
* Nale y wziąć wtedy pod uwagę wszelkie zwyczaje
miejscowe i do nich się dostosować (np. zamawianie
organisty, zdobienie ko cioła, czas przybycia itd.).
* Jest mo liwe przeprowadzenie próby przed
udzieleniem sakramentu mał eństwa w konkretnym
ko ciele, co mo e bardzo oszczędzić stresu młodym,
wiadkom oraz ich go ciom.

2015,

numer

39

bywa się zło enie podpisów (nowo eńcy i wiadkowie) i
wydanie dokumentu o zawarciu mał eństwa.
* wiadkowie mają przygotowane miejsca tu za
nowo eńcami.
* Do uzgodnienia jest sprawa wej cia do ko cioła
narzeczonych i ich go ciś powitanie mo e odbywać się
przy drzwiach ko cioła, ale mogą być tak e zastosowane
inne formy wej cia na przygotowane miejsca.
* Do uzgodnienia jest sprawa zaanga owania państwa
młodych i ich go ci w czytania mszalne, piew psalmu
międzylekcyjnego, modlitwę powszechną, procesję z
darami ofiarnymi.
* Komunia w. mo e być udzielona wszystkim
uczestnikom uroczysto ci pod dwiema postaciami.
* Wielkiego wyczucia wymaga dobór piewów podczas
liturgiiś nie powinny to być koncerty zespołów wokalnoinstrumentalnych lub popisy solistów, wykluczające
czynny udział wiernych we Mszy w.
* Byłoby wspaniale, gdyby do ko cioła weszli wszyscy
go cie narzeczonych i zajęli miejsca jak najbli ej ołtarza.
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* Po wyj ciu z ko cioła nale y powstrzymać się od
zwyczajów pogańskich, typu obsypywanie młodych ry em
czy drobnymi monetami, które pani młoda ma pozbierać.
* Warto te sprawdzić, czy w momencie przyjmowania
yczeń pod ko ciołem (a trwa to zwykle do ć długo) nie
utrudnimy wej cia np. następnej parze lub wiernym idącym
na źucharystię.
Wła ciwym miejscem do załatwiania formalno ci przed
lubnych jest parafia jednego z narzeczonychś zawarcie
mał eństwa w innych ko ciołach wymaga specjalnej zgody,
tzw. licencji.
W ostatnich latach pojawiły się pewne mody, odzwiercie
dlające zachcianki przyszłych mał onków, którzy swoje
„tak" chcieliby wypowiedzieć w supermarkecie, w parku, w
pałacu, skacząc na spadochronach, pod wodą itp. Jeszcze
gorzej, gdy zwlekają z zawarciem sakramentalnego
związku, gdy chcą zorganizować „imprezę” na wielką
skalę lub latami czekają na wolny termin w wyszukanym
przez siebie lokalu. Po wstaje w takich sytuacjach
uzasadniona obawa o najgłębsze motywy takich decyzji i
losy mał eństwa budowanego na piasku (zob. Mt 7,24-27).

Pieczątka, Panie Bo e!

Znak pokoju przekazany w grzesznych zamiarach to judaszowy pocałunek
Za sprawą akcji „Przeka my sobie znak pokoju”
zmuszeni jeste my oglądać billboardy, na których
widnieją złączone w u cisku ręce – jedna opleciona
ró ańcem, druga z tęczową bransoletką.
Żirmują tę rzecz niszowe (bo innych nie
ma) organizacje gejowskie, a finansuje
fundacja Sorosa, miliardera hojnie
ło ącego na ogólno wiatową promocję
aborcji i innych niemoralnych rzeczy,
w tym – jak tutaj – homoseksualnego
stylu ycia. Nowo cią jest otwarte
poparcie akcji przez „ rodowiska
katolickie”Ś „Tygodnik Powszechny”,
„Wię ” i pismo warszawskiego KIK.
– Niby co w tym złego, katolicy
powinni być lud mi pojednania – powie kto . żdy się
jednak człowiek zapozna z tłem akcji i dodatkami do
niej, jasne się staje, e chodzi zwyczajnie
o zafałszowanie i rozmycie nauki Ko cioła tak, eby
słu yła promocji grzechu. Szczególnie wymowny jest tu
film, na którym wypowiadają się m.in. owi katolicy.
„Cokolwiek jest napisane w katechizmie, to ja nie umiem
stanąć przy osobie homoseksualnej i powiedzieć jejŚ
wiesz co, mamy dla ciebie do polecenia albo jaką
terapię, albo ycie w czysto ci i samotno ci do końca
ycia” – mówi tam na przykład Zuzanna Radzik –
„teolo ka” i publicystka „Tygodnika Powszechnego”.
Czyli co, pani redaktor – katechizm jest zły, bo mówi, e
człowiek jest powołany do ycia w czysto ci? A co pani
proponuje? żrzeszenie do końca ycia? Naprawdę sądzi
pani, e Bóg nie ma człowiekowi nic do zaproponowania
w opcji „samotno ć” albo e jedynie z kim u boku
człowiek mo e się spełnić? Czy by pani nie wiedziała,
e to Bóg jest ródłem szczę cia, a nie konfiguracje
seksualne? Ludzie realizują się w więto ci, czyli

w yciu zgodnym z wolą Boga, a grzech jest zawsze
sprzeczny z wolą Boga i tym samym szkodliwy dla
człowieka.
We wspomnianym filmie Cezary żawry
z „Więzi” tak mówi o praktykujących
grzech homoseksualnyŚ „Przyjmowanie
zało enia, e oni (...) mogliby być
pozbawieni szansy zbawienia z tego
powodu, e yją zgodnie ze swoją naturą,
której nie wybrali, wydało mi się zupełnie
absurdalne”.
Tak się ciekawie zło yło, e w dniu, gdy
akcja ruszała, w ko ciołach czytano
fragment Listu do Koryntian, w którym
w. Paweł mówi o owych yjących
„zgodnie ze swoją naturą” wła nie tak „absurdalnie”Ś
„Nie łud cie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani
cudzoło nicy, ani rozwią li, ani mę czy ni współ yjący
z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani
oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa
Bo ego”.
żrzech rodzi mierć, a czyny homoseksualne
są grzechami miertelnymi. Kropka.
Bóg poprzez Ko ciół wyciąga do grzeszników rękę,
tak e do mę czyzn współ yjących ze sobą, bo chce
przez nawrócenie dać im szansę zbawienia. Ale kto chce

Do wspólnoty Ko cioła została
włączonaŚ
Zuzanna Drabek
Panie Boże, Błogosław temu nowo
ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom
chrzestnym i miej ich w swojej opiece.

