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Kalendarium
5 październik

5r

Liturgiczne wspomnienie, Św. Faustyny
Kowalskiej, zakonnicy.

7 październik

5r

Liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny - Różańcowej.

9 październik

5r

Liturgiczne wspomnienie Bł. Wincentego
Kadłubka, biskupa.

Intencje Mszy sw.

Zamy lenia nad Słowem Bożym
Żaryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc żo wystawić na próbę, pytali żo, czy wolno mę owi oddalić onę.
Odpowiadając zapytał ichŚ Co wam nakazał Moj esz? Oni rzekliŚ Moj esz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić.
Wówczas Jezus rzekł do nichŚ Przez wzgląd na zatwardziało ć serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mę czyznę i kobietęŚ dlatego opu ci człowiek ojca swego i matkę i złączy
się ze swoją oną, i będą oboje jednym ciałem. A tak ju nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego
człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali żo o to. Powiedział imŚ Kto oddala onę swoją, a
bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I je li ona opu ci swego mę a, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo. Przynosili Mu równie dzieci, eby ich dotknąłś lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus,
widząc to, oburzył się i rzekł do nichŚ Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie imś do takich
bowiem nale y królestwo Bo e. Zaprawdę, powiadam wamŚ Kto nie przyjmie królestwa Bo ego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Od razu widać, e ycie mał eńskie tak e w czasach
Chrystusa było ródłem wielu trudno ci. Niewierno ć,
zdrady mał eńskie, rozwody to nie jest wynalazek XX
wieku. Chrystus tak e musiał się z tym problemem
zmierzyć. Na pewno nie było to łatwe, gdy presja na
złagodzenie moralno ci mał eńskiej była bardzo silnaŚ
jako głównego argumentu faryzeusze u yli przepisu
Prawa Moj eszowego, które dla ydów było więte
i niepodwa alne. Ale tym bardziej zdecydowana
odpowied Chrystusa jest dla człowieka wią ącą normą.

Chrystus zdaje sobie doskonale sprawę z ludzkiej
słabo ci i uległo ci wobec popędu seksualnego, który
wymykając się spod kontroli woli i rozumu, staje się siłą
nie twórczą lecz niszczącą. A nieskrępowane u ywanie
ciała prędzej czy pó niej przynosi przykre bąd wręcz
tragiczne następstwa. Bóg chce nas przed nimi ustrzec
i dlatego jasno okre la zasady, którymi powinien
kierować się człowiek w yciu seksualnym.
Tymczasem aby usprawiedliwić panoszenie się
po ądliwo ci, człowiek próbował i nadal próbuje znale ć
racje, które w dziedzinie seksu pozwalałyby mu na

wszystko. Nie mo na więc tym racjom zbytnio ufać.
Dlatego Chrystus odwołuje się nie do zasad ludzkich,
lecz do prawa Bo ego, zapisanego w samej naturze
człowieka i w przykazaniach. Co zatem mówi Chrystus
na temat mał eństwa?
Jest ono dziełem Boga, planowo zamierzonym
i wspartym rozmaitymi wła ciwo ciami ludzkiej natury.
Najwa niejsza z nich to zró nicowanie płciowe
człowieka. Mę czyzna i kobieta ró nią się od siebie
w zasadniczy sposób. Są to ró nice stałe i rzeczywiste,
a nie tylko wynikające chwilowo ze zmiennej mody czy
obyczajów społecznych. Próby emancypacji czyli
zrównania ról mę czyzn i kobiet, przypominają wysiłki
na rzecz ujednolicenia ycia ryb i ptaków – są
tragicznym nieporozumieniem. Albowiem wrodzone
cechy mę czyzny i kobiety w naturalny sposób
predestynują ich do okre lonych funkcji i zadań.
Czym innym jest oczywi cie równo ć w godno ci
ludzkiej i prawach osoby. Zasada, którą wprowadził
Chrystus, zrównując wagę grzechu cudzołóstwa mę a
i ony, była w owych czasach prawdziwą rewolucją.
Dotąd
bowiem
odpowiedzialno cią
za
zdradę
mał eńską obcią ano w zdecydowanej większo ci
kobietę. Mę czyzna był na ogół niewinny i nietykalny.
Tu, w dziedzinie moralno ci, jest miejsce na
równouprawnienie, a nie w dziedzinie obowiązków
i zadań rodzinnych. W przeciwnym razie wrócą
absurdalne czasy traktorzystek i ojców na urlopach
macierzyńskich.
Skrajnym przejawem współczesnego lekcewa enia
ludzkiej natury i mał eństwa, są „rodziny” jednopłciowe.

Zadziwiające, jak szybko homoseksuali ci i lesbijki
narzucili zdrowym ludziom swój chory punkt widzenia
i uzurpowali sobie prawo do wychowywania dzieci
w zupełnie wypaczonych warunkach! Tak e lu ne
związki, bez adnych zobowiązań, gwarancji trwało ci
i wzajemnej odpowiedzialno ci, nie zapewniają dziecku
niezbędnego do prawidłowego rozwoju poczucia
bezpieczeństwa.
Być mo e taki styl ycia zapewnia dora ną wygodę
i maksimum przyjemno ci, ale za to bardzo
powierzchownej i krótkotrwałej. Bóg chce dla nas czego
więcej. Chce, aby prawdziwa i pełna miło ć mę czyzny
i kobiety, mę a i ony, była ródłem trwałego szczę cia
i dobrym rodowiskiem wychowania dzieci. Wła nie
dlatego w odpowiednim czasie trzeba zerwać
dotychczasowe związki z rodzicami, by bez zbędnego
balastu zało yć nową rodzinę. Równolegle trzeba
budować nowe więzi, łączące ci le mę a i onę,
umo liwiające pełne zaufanie, porozumienie i zgodne
ycie. Dopiero na tym fundamencie mo na budować
udane ycie intymne i powoływać do istnienia dzieci –
owoc mał eńskiej miło ci.
Tego chce dla nas Bóg. Dopóki człowiek ufa Bogu i chce
realizować Jego plan, dotyczący miło ci, mał eństwa
i rodzicielstwa, wszystko jest w porządku i rozwody są
zbędne. Problemy zaczynają się wtedy, gdy człowiek
próbuje być mądrzejszy od Boga i robić po swojemu.
Ks. Mariusz Pohl

W CO WIERZĄ MUZUŁMANIE?
Arabskie słowo islam, wbrew obiegowym opiniom, ma niewiele wspólnego ze słowem salam – pokój.
Wywodzi się z arabskiego słowa aslama, a które oznacza poddawać się, podporządkowywać, zdawać się
na kogo . W tym też znaczeniu wyznawców islamu nazywa się muzułmanami, po arabsku muslim, czyli
tymi, którzy poddali się woli Boga (Allaha)
Oryginalne
znaczenie słowa
islam staje się
kluczem
do
zrozumienia
przesłania,
jakie
otrzymał w 610 r.
Arab z Mekki,
Muhammad
Ibn
'Abd
Allah,
powszechnie
znany jako Mahomet. Muzułmanie wierzą, e w nocy
podczas snu (w miesiącu Ramadan), w jaskini Hira,
nawiedził go archanioł żabriel (żibril), karząc Mu
recytować słowa, które weszły potem do 96 sury KoranuŚ
"W imię Boga, Miłosiernego, Lito ciwego. żło w imię
twego Pana, który stworzył człowieka z grudki krwi. żło !
A Pan twój jest Najhojniejszy, Który nauczał piórem (?)".
Burzliwe ycie Muhammada, walki, którymi torował drogę
nowej religii, zarówno w ród swoich, jak i obcych, nie
tłumaczą jednak w pełni tego, w jaki sposób ta nowa
religia tak szybko weszła w historię nie tylko całego
Bliskiego Wschodu, ale i wiata, stając się "konkurencją"
dla judaizmu i chrze cijaństwa.

Islam stał się religią jednoczącą rozbite plemiona
arabskie. W swym pochodzie potrafił wykorzystać tak e
dramat rozbitego ju
wówczas na ró ne odłamy
chrze cijaństwa. W swej zawiłej i subtelnej teologii (spory
chrystologiczne) uwikłanej w politykę Bizancjum, zostało
ono w szybkim tempie niemal e zupełnie wyparte z
Półwyspu Arabskiego.
Dogmaty islamu
Wiarę muzułmanów buduje pięć dogmatówŚ
1. Wiara w jednego Boga. Jest to absolutny fudament.
Wokół niego koncentruje się w islamie dosłownie
wszystko. Pozostałe dogmaty wyrastają z tej wła nie
prawdy. Człowiek jest winien Bogu bezwzględne
posłuszeństwo (owo poddanie się - aslama). Bóg jest
całkowicie transcendentny, istniejący poza
wiatem
ludzkich do wiadczeń, doznań, my li, jest jeden jedyny i
nie ma innego poza Nim. Dlatego wła nie dla
muzułmanów chrze cijańska wizja Boga Trójjedynego jest
po prostu irk, czyli największym grzechem polegającym
na przypisywaniu Bogu wspólników. Bóg w Koranie jest
opisywany
w
sposób
absolutnie
omijający
antropocentryczne
skojarzenia.
Jest
to
owych

dziewięćdziesiąt dziewięć najpiękniejszych imion Boga
(np. pierwszy, jedyny w swoim rodzaju, ukryty,
sprawiedliwy, przebaczający, mszczący się, odradzający
się, niezale ny, ostatni), których recytacja stworzyła
modlitwę, podobną do chrze cijańskiego ró ańca lub
Modlitwy Jezusowej - towarzyszy jej przesuwanie
paciorków tzw. sabhy (inna nazwa misbah).
2. Wiara w anioły. Najwa niejsze z nich toŚ żibril
(żabriel), Izrai'il (Izrael), Mika'il (Mika'al-Michał), Israil
(Rafał). Oprócz nich są tak e demony (d inny, Iblis,
Szatan)
3. Wiara w Koran. Islam uznaje, e Bóg powierzał
człowiekowi swoje Słowo, drogą objawienia - przez Torę,
Psalmy, źwangelie oraz Koran. Jednak wszystkie Księgi,
poza Koranem, zawierają zniekształcenia i przekłamania
dotyczące Objawienia Bo ego. Według Koranu ydzi i
chrze cijanie wypaczyli sens słów, zapomnieli czę ć tego,
co im Bóg przykazał, a nawet zafałszowali niektóre
fragmenty. Chrze cijanie zniekształcili przede wszystkim
posłannictwo 'Isy (Jezusa).
4. Wiara w wysłanników Boga. Według wyznawców
islamu Bóg nieustanne przysyłał ludzko ci posłańców,
którzy oznajmiali człowiekowi prawdy Bo e i ostrzegali go
przed grzechem. Koran rozró nia dwa typy posłańcówŚ
proroków - ludzi Starego Testamentu i źwangelii, oraz
wysłanników - tych, którzy znale li się w ród Arabów.
Pierwszym prorokiem był Adam - pierwszy człowiek na
ziemi. Pozostali to Nuh (Noe), Lut (Lot), Ibrahim
(Abraham), Musa (Moj esz) i oczywi cie 'Isa (Jezus).
Mahomet jest najwa niejszym i ostatnim, spo ród
wszystkich proroków i wysłanników. Jest on "pieczęcią
proroków"Ś potwierdza misję pozostałych, ale przede
wszystkim ją wypełnia. Z czasem wyra enie to nabrało
znaczenia zakończenia wszelkich proroctw w osobie
Mahometa.
5. Wiara w dzień Sądu Ostatecznego (raj i piekło,
zmartwychwstanie). Ka dy człowiek będzie sądzony
osobno, bez jakichkolwiek po redników. Za zgodą Boga
za muzułmanów mo e jednak wstawiać się Mahomet. Co
do tego, jakie uczynki są złe, grzeszne, sprowadzające
mierć, toczyła się w islamie wielka dyskusja. Islam,
podobnie jak judaizm, nie posiada odpowiednika
Magisterium Ko cioła, dlatego mo na odnale ć w nim

Pożegnali my zmarłychŚ
p. Stanisława Urbańczyka
p. Stanisława Pędzika
p. Grażynę Semkło
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a wiatło ć wiekuista niechaj im wieci,
na wieki wieków. Amen. Niech
odpoczywają w
pokoju
wiecznym.
Amen."

(zarówno w ród teologów, jak i w samym Koranie) wiele
opinii sprzecznych czy te nierozwiązanych problemów z
zakresu etyki i moralno ci.
Muzułmańskie obowiązki
Skoro islam oznacza poddanie się, ka dy muzułmanin ma
wypełnić okre lone obowiązki, którym towarzyszy
odpowiedni rytuał. Są to tak zwane arkana, czyli filary
wiary, których cechą charakterystyczną jest wybitnie
wspólnotowy sposób ich praktykowania, tworzący silne
poczucie jedno ci wiary. Istnieje pięć filarów wiary.
1. Wyznanie wiary w jednego Boga – sahada. Jest to
formuła, która brzmiŚ "O wiadczam, i nie ma Boga prócz
Allaha, oraz o wiadczam, i Muhammad jest sługą i
Wysłannikiem Allaha". Wypowiedzenie tej formuły jest
warunkiem zostania muzułmaninem. Napis ten mo na
często odnale ć w muzułmańskim zdobnictwie w postaci
wymy lnych "arabesek".
2. Modlitwa – salat. Ka dy muzułmanin powinien modlić
się pięć razy dziennie, o ci le wyznaczonych porach.
Jest to tak więty obowiązek, e nawet Bóg się modli.
Salat jest modlitwą rytualną, towarzyszą jej okre lone
czynno ci (ich dokładne wypełnienie sprawia, e modlitwa
jest uznana).
3. Post – sawm. Po ci się przez cały miesiąc, przez
powstrzymywanie się od jedzenia, picia, palenia od
wschodu do zachodu słońca. Po zachodzie słońca je się
więcej i lepiej ni poza Ramadanem.
4. Jałmu na – zakat. Jej warunki są tak e okre lone przez
Koran, sunnę (Tradycję) i zasady prawa muzułmańskiego.
Zdarza się często, e zakat to w państwie muzułmańskim
specjalny podatek.
5. Pielgrzymka – hagg. Jest to obowiązek warunkowy, to
znaczy nale y go wypełnić, o ile jest to mo liwe. Kto nie
jest w stanie tego dokonać, mo e wysłać swojego
zastępcę, który w jego imieniu będzie pielgrzymował.
Równie ten obo- wiązek jest szczegółowo regulowany
przez prawo muzułmańskie. Celem pielgrzymki jest
Mekka, w której odbywają się wszystkie ceremonie.
Klarowno ć zasad wiary muzułmańskiej oraz sprawna
polityka podbojów plemion arabskich sprawiły, e islam
stał się atrakcyjną propozycją dla ludzi yjących w
tamtych czasach. Współcze nie staje się on nowym
wyzwaniem dla chrze cijaństwa, nie tylko w kontek cie
kontrowersyjnej tezy o konflikcie religii czy cywilizacji, ale i

Do wspólnoty Ko cioła
zostali włączeniŚ
Bruno Rybiński
Nataniel Kula
Panie Boże Błogosław tym nowo
ochrzczonym dzieciom, ich rodzicom,
rodzicom chrzestnym i miej ich w swojej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Od czwartku rozpoczęły się 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
połączyć pobo ne rozwa anie tajemnic.
Nabo eństwo
Ró ańcowe
w
naszym
Ko ciele jest odprawiane po Mszy w.
wieczornej. Je eli kto z dzieci lub młodzie y
nie zabrał sobie jeszcze planszy na wklejanie
obrazków z ró ańca, mo na to zrobić w
zakrystii. Serdecznie zapraszamy wszystkich
do wspólnej modlitwy w ko ciele.

2.

W przyszłą Niedzielę obchodzimy kolejny XV
Dzień Papieski. Wspomó my uzdolnione
dzieci i młodzie i budujmy ywy pomnik w.
Jana Pawła II
Od dzisiaj pod przewodnictwem papie a
Żranciszka, rozpoczyna się w Rzymie Synod
Biskupów na tematŚ „ Powołanie i misja
rodziny w Ko ciele i wiecie współczesnym”.
Wesprzyjmy naszą modlitwą to wielkie dzieło.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w salce Jana
Pawła II na wikariacie, we wtorek 06 X 2015r
po Mszy w. wieczornej.

3.

4.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 05.10.2015r. - 11.10.2015r.
5 październik - Poniedziałek
w. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy
7.00 + Józefa, Roman i Leszek żałeccyś
+ Czesław żolba
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od żabrieli i Szczepana
Plutka
17.00 + Karol Skuza - od sąsiadów Kleszcz
6 październik - Wtorek
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od sąsiadów Wieczorek
7.00 + Longina Peda - od rodziny Czekała
17.00 + Zofia Łasicka – od Małgorzaty Kardas z mę em
i dziećmi
7 październik - roda
Naj więtszej Maryi Panny - Różańcowej
7.00 + Helena i Józef Pencak
7.00 + Kazimiera Szczygieł - od rodziny Solińskich
i Żilosków
17.00 Msza w. ZBIOROWA
z Nowenną do Matki Bo ej Nieustającej Pomocy
8 październik - Czwartek
7.00 + Ks. źdward Czarnek – od siostry Marianny
źwaldy
7.00 + Longina Peda - od chrze nicy Anny
17.00 + Kazimiera Karoń - od Stanisława Uliniarza,
Ks. Andrzeja i źl biety Skwarek z rodziną
9 październik - Piątek
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
7.00 + Piotr, Stanisław, Lucyna, Marianna i Wincenty
Czerw
7.00 + Longina Peda - od bratowej Jadwigi, Zbyszka
i Tomka Kijas z rodzinami
17.00 Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
10 październik - Sobota
7.00 + Ireneusz Wnuk - od rodziny Rudy
7.00 + Ks. źdward Czarnek – od Jadwigi
Sobalkowskiej z synem

17.00 + Jadwiga Żrankowska - od syna Marka
z rodziną

7.00
9.00
10.30
12.00
17.00

11 październik - Niedziela
XXVIII Niedziela Zwykła
+ Andrzej i Roman Karoń
+ Stefan i Agnieszka Stanekś + Sabina
i Mieczysław Molenda
+ Jadwiga i Zenon Wołoszynś + Helena i Jan
Ptak
* Sakr. Chrztu w.
+ Natalia i Stanisław Ćmakś + Mieczysława
Jeziorskaś + Wanda Łuczyk

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