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 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę:
woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy
ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie
więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i
sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. Mt 22, 1-14

Jakże tu wszedłeś nie mając stroju
weselnego?

Dobrze wiemy, że są miejsca i sytuacje, w
których należy się zaprezentować we właściwym
stroju. Wielu nie wyczuwa jednak, że także obecność w kościele domaga się odrobiny wyczucia w
tym względzie.
Jakimś zdziwieniem pozostaje dla mnie
zawsze różnica, jaka jest widoczna w podejściu

do stroju w kościele między Polakami a innymi narodami. W wielu krajach Europy i świata (pewnie
nie wszystkich) jest rzeczą nie do pomyślenia, iż
ktoś - także turysta - wchodzi do świątyni w krótkich spodniach czy z odkrytymi ramionami. Jest
rzeczą oczywistą i bezdyskusyjną, że miejsce święte domaga się odpowiedniego stroju. Jest tak w
świątyniach chrześcijańskich i w świątyniach innych religii, gdzie przepisy dotyczące stroju często
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bywają jeszcze bardziej rygorystyczne. Skąd więc u
nas taka beztroska w tym względzie?
Odpowiedzi można by znaleźć zapewne
przynajmniej kilka. Pierwsza dotyczy tego, co nazywamy dobrym wychowaniem - a rzecz w tym, że po
prostu nie wszystko wolno i nie wszystko wypada.
Druga łączy się z wiarą człowieka i jego wyczuciem
sacrum, czyli tego, co święte. Trzecia natomiast - i
tu chodzi najczęściej o dziewczęta i kobiety - z poczuciem skromności, które powinno towarzyszyć
każdemu, i to nie tylko w kościele.
Chociaż od początku mowa jest tutaj o stroju, który człowiek na siebie zakłada, nietrudno zauważyć, że w każdym przypadku dotykamy tego, co
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stanowi o wewnętrznym stanie człowieka. Strój bowiem jest jakimś wyrazem tego, co kryje się w ludzkim wnętrzu, pokazuje wewnętrzne przeżycia, które
towarzyszą mu w obliczu sacrum, daje świadectwo o
relacji do Boga, a ostatecznie także do drugiego
człowieka.
„Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" - Chrystus pyta nas dzisiaj, czy nasze serca są
wrażliwe na Jego obecność. Czy potrafimy łączyć
doświadczenie wiary ze sprawami codziennego życia, niekiedy nawet bardzo prozaicznymi jak rzeczy,
które na siebie zakładamy.

Nabożeństwo

Ks. Patrick Peyton, zmarły już amerykański
kapłan, pisał w jednej ze swoich książek:
„Dobry Bóg pozwolił mi się urodzić w
różańcowej rodzinie, Kiedy w dzieciństwie zacząłem używać rozumu i przebudziłem się do
odpowiedzialności wybrania Boga i bycia z
Nim albo przeciw Niemu, słowa i przykład moich rodziców tworzyły wrażenia, które pozostały ze mną do końca życia.
Każdego wieczoru rodzice gromadzili
nas - dziewięcioro dzieci - wokół siebie na
wspólną modlitwę różańcową. W oczach świata
byli bardzo ubodzy. Mieszkali w małym domku,
uprawiali kawałek ziemi, zmagając się, by zdo -

Ks. Dariusz Madejczyk

Matka Boża Różańcowa

być chleb codzienny. Ale duchowo byli milionerami. Byli bogaci w wiarę. Klękając z dziećmi
do różańca, wiedzieli, że wypełniają świętą wolę
Bożą. Do naszych uszu dochodził dźwięk ich
głosów, kiedy mówili:
< Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się
imię Twoje... > i < Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą... >
Dziękowaliśmy Panu za to, co przyniósł dzień,
chwaliliśmy Go, wielbiliśmy, uznawaliśmy za
głowę naszego małego domku.
Taki był przykład dawany dziewiątce
dzieci wieczór za wieczorem, przez cały czas,
jak długo przebywaliśmy w domu. Byliśmy
pewni, że Bóg dał nam ojca i matkę, którzy są
prawdziwymi przewodnikami, za którymi iść
możemy bez obaw i że nasz dom znajduje się
pod opieką Najświętszej Matki i Jej Syna”.

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp..Zofię Owsianka, 92 lata
Śp. Danutę Wójcik, 77 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

2017,
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Komu szkodzi modlitwa
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Modlitwa nie przynosi skutków tylko tam, gdzie jej nie ma.
Takie rzeczy to chyba tylko w Polsce. Opasać liczącą tysiące kilometrów granicę łańcuchem ludzi modlących się na różańcu –
na to trzeba miliona ludzi! No i był milion. A i
więcej było (zwłaszcza,
że nie tylko na granicach
się modlono). Nie bez
powodu rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
k s . P a w e ł R yt e l Andrianik nazwał Różaniec do Granic największym wydarzeniem modlitewnym w Europie po
Światowych Dniach
Młodzieży w 2016 r.
Modlono się o pokój dla
Polski i całego świata w
duchu orędzia Maryi z Fatimy. Tak potężna modlitwa o pokój musiała gdzieniegdzie wzbudzić niepokój. Internetowy portal BBC nazwał akcję Różaniec
do Granic „kontrowersyjnym dniem modlitwy przy
granicach”. A co w tym kontrowersyjnego? Ano,
oficjalnie niby nic, ale gdy ludzie stoją z różańcami
na granicach, to kto wie – może zechcą je przekroczyć, roznosząc te różańce po świecie? A może
przeciwnie – zechcą blokować granicę, utrudniając
wjazd ludziom światłym, zdążającym na manifestacje w obronie rozmaitych równości i innych słuszności?
Rzecz jasna nie tylko zagranica poczuła się zaniepokojona. Joanna Schmidt, posłanka Nowoczesnej,
stwierdziła w poselskiej interpelacji: „Według mojej
oceny już sam fakt modlitwy »przeciwko komuś«
wskazuje raczej na polityczny niż ekumenicznoreligijny charakter akcji”. Skąd posłanka wie, że to
było przeciw komuś? No, tego nie wiadomo.
Podobnie rozumowała feministka Magdalena Środa:
„To ochrona przed obcymi, bo czymże innym” –
domyślała się na Facebooku.
I tu akurat pani Środa trafiła w sedno. Diabeł i jego
aniołowie to obcy, którym bez ochrony nie dalibyśmy rady. I powiedzmy sobie jasno – aniołowie piekieł to są dla chrześcijan jedyni prawdziwie obcy i
jedyni prawdziwi nieprzyjaciele. A że Maryja ma w
kwestii ochrony nas przed nimi rolę szczególną,
wiemy już z księgi Rodzaju z ust samego Boga, który nieprzyjaźń między diabłem a Niewiastą i jej potomstwem wręcz zadekretował (Rdz 3,15).
W pewnych środowiskach powstała obawa, że Ró-

żaniec do Granic był wymierzony w uchodźców.
Ale jak niby miałoby się to stać? Przecież modlimy
się do Boga – w tym wypadku przez wstawiennictwo Maryi. Jeśli więc nawet ktoś z modlących się
miałby niewłaściwe intencje, to gdzie jak nie na
modlitwie mogłyby one
zostać skorygowane? Kto
nas skuteczniej przekona
niż Bóg, i kiedy, jeśli nie
na modlitwie?
Poseł Maciej Kierwiński z
PO wyraził w telewizyjnej
dyskusji niesmak, że w
Różaniec włączyli się ludzie, którzy na co dzień,
jego zdaniem, nie zachowują się właściwie. No ale czy to właśnie nie jest
wspaniałe? Jeśli wytrwają na modlitwie, będą się
zachowywać właściwie – bo uznają, że Bóg jest naszym Panem, ludzie braćmi, a jedynym prawdziwym nieprzyjacielem diabeł.
I niech się tak stanie.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT

Wyjechał na Podole, do brata Stanisława.
Tam wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Franciszka i obrał i mię Brat Albert. Uzdrowiony
duchowo przez szrogrodzkiego proboszcza,
postanowił podążać drugą św. Franciszka z
Asyżu, żyjąc w skrajnym ubóstwie.
W 1884 roku Brat Albert wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Początkowo mieszkał w pracowni przy ul. Basztowej, wraz z
klikoma przygarniętymi wyprost z ulicy osobami. Pewnego dnia odwiedził miejską
ogrzewalnię na krakowskim Kazimierzu.
Mimo panujących tam koszmarnych warunków, postanowił pozostać.
W 1887 roku - za zgodą ks. kard. Albina Dunajewskiego - Brat Albert przywdział habit
zakonny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, ofiary które składamy na tacę są przeznaczone na remonty w naszym Kościele. Dzisiaj również, ofiarą złożoną do puszki przy wyjściu z Kościoła, możemy wesprzeć poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w MEKSYKU.
Zgłębi serca wyrażamy: Serdeczne Bóg zapłać!

2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje
prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to
piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą
przyszłość. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać
dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła!
3. Przeżywamy miesiąc październik. Różaniec w naszym Kościele codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 Serdecznie
wszystkich zapraszamy szczególnie młodzież i dzieci.
4. Można zgłaszać wypominki za zm. roczne i półroczne na określoną godzinę w Niedzielę. Również ci zmarli wypomniani w
Niedzielę będą polecani miłosierdziu Bożemu w piątkowych Mszach św. zbiorowych o godz. 17.00. Msze św. oktawalne za
zmarłych będą połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wypominki jednorazowe, będą czytane w Uroczystość Wszystkich Świętych, w czasie procesji na cmentarzu. Przypominamy że, Pismo Św. głosi, iż: "słuszną i zbawienną rzeczą jest, modlić
się za zmarłych, aby od win zostali wybawieni". Wśród licznych i rozmaitych zajęć, kiedy nie możemy spełnić tej powinności,
aby uspokoić swoje sumienie, powierzmy tę sprawę wspólnocie kościoła. Kartki na wypominki znajdują się przy wyjściu z Kościoła, można zabrać do wypisania naszych bliskich zmarłych.
5. W przyszłą Niedziele rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Taca z tego dnia jest przeznaczona na dzieła misyjne. Serdeczne Bóg zapłać! Na dzieło Nowego Tysiąclecia czyli żywy pomnik św. Jana Pawła II zebraliśmy 1650zł Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i młodzieży za okazaną pomoc w zbiórce.
6. Przypominamy że, w zakrystii możemy złożyć swój podpis za ustawą: " ZATRZYMAJ ABORCJĘ " Jest to nasza wspólna
odpowiedzialność, za życie człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Uczyńmy to, nie obciążajmy swojego sumienia.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Soboty i Niedziele godz. 17.00
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 18.00;
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.10.2017-22.10.2017

15 październik - Niedziela
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Renaty i Marka
w 30 r. ślubu
9.00+ Jadwiga i Zenon Wołoszyn; + Helena i Jan Ptak
10.30+ Lucjan Grzebieluch w r. śm.;
+ Antonina i Edward Piątek
12.00* O zdr. i Bł. Boże, mądrość w podejmowaniu
życiowych decyzji i opiekę Matki Bożej dla Julii
Szafruga w 18 r. ur.
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Karoliny Małeckiej w 18 r. ur.
16.00* Skałka
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 15
16 październik - Poniedziałek
7.00+ Teresa w 1 r. śm. i Kazimierz Kosińscy
- od syna Dariusza z rodziną
7.00+ Grzegorz Biedak w 8 r. śm. - od rodziców
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 16
17 październik - Wtorek
7.00+ Stanisław Bodziony w 86 r. ur.
7.00+ Władysława Ściążko - od wnuczki Anny z rodziną
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 17
18 październik - Środa
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 18

7.00+ Władysława Ściążko
- od Danuty i Piotra Mazur z dziećmi
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19 październik - Czwartek
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 19
7.00+ Władysława Ściążko - od wnuczki Katarzyny z rodziną
17.00+ Edward Beza - od sąsiadów Kubarów
20 październik - Piątek
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 20
7.00+ Władysława Ściążko - od zięcia Andrzeja
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
21 październik - Sobota
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 21
16.00* Skałka
17.00+ Paweł Wacowski w 3 r. śm. - od żony z synem
22 październik - Niedziela XXIX Niedziela Zwykła
7.00+ Czesław Długoszewski w 1 r. śm.
9.00+ Jan Świacki w 1 r. śm. - od wnuczki Magdaleny
z mężem i prawnuczki Blanki
10.30+ Bronisław Wieczorek w r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Henryki i Jerzego Lipków w 50 r. ślubu
16.00* Skałka
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 22

