Nr 43/2015 (205)

XXX tydzień zwykły

23 październik 2015 r.

KALENDARIUM
W NUMERZE


Przed Światowymi Dniami Młodzieży



W minionym tygodniu



Ogłoszenia duszpasterskie



Intencje Mszy św.

28 październik 2015r

- Święto Św. Apostołów,
Szymona i Judy Tadeusza

W przyszłą Niedzielę Uroczystość
Wszystkich Świętych

Zamyślenia nad Słowem Bożym
A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: "Co ludzie mówią o
Synu Człowieczym? Kim jest?" Oni odpowiedzieli: "Według jednych Janem Chrzcicielem, według
innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków". Zapytał ich: "A
wy co mówicie? Kim jestem?" Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew
objawiły ci [to], lecz mój Ojciec, Ten w niebie. I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i
na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze królestwa niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Jezus kilka razy zapytał swoich uczniów najpierw o przekonania innych o Nim, a następnie
o przekonania uczniów.
Odpowiedzi ludzi wskazują na porównywanie
Jezusa do postaci z przeszłości. Jedni ze
względu na cuda do Eliasza, inni do Jeremiasza bo odważnie pokazywał słabość praktyk
religijnych, a inni do Jana Chrzciciela.
Odpowiedź Piotra jest poprawna. Nie pochodzi

z naturalnego poznania prawdy, lecz z objawienia – mówi więc, że Jezus jest i Mesjaszem, i Synem żyjącego Boga.
Wiara Piotra przekroczyła próg naturalnego
poznania. Piotr stał się od tego czasu niewzruszonym strażnikiem wiary i przekonania, że
Jezus jest Synem tego Boga, którego znał od
dzieciństwa, któremu zaufał, do którego się

modlił.
Wiara, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym stanie się fundamentem Kościoła Bożego. Tego przekonania i tej wiary nie podważy
żaden przeciwnik.
Piotr od tego momentu będzie jeszcze pewniejszym i odważniejszym strażnikiem prawdziwego obrazu Jezusa Chrystusa.
W przyszłości, po Zesłaniu Ducha Świętego,
Piotr jeszcze wiele razy wykonywać będzie
zadanie podtrzymania prawdziwego obrazu

Boga i prawdziwej podstawy zbawienia człowieka.
Dzieje Apostolskie pokazują jak Piotr opowiada się za usprawiedliwieniem z samej tylko
wiary Judejczyków i pogan. Piotr potwierdza,
że Judejczycy i poganie otrzymują Ducha
Świętego w ten sam sposób. Piotr opowiada
się przeciw tym członkom Kościoła, którzy Kościół Boży chcą prowadzić według Prawa Mojżeszowego i tradycji judaistycznych.

PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY
Żyjemy w świecie obrazów. Kolory, kształty,
czasem ruch mówi więcej, niż tysiące słów,
których zresztą wielu z nas alergicznie nie lubi
czytać. Dlatego każde wydarzenie, instytucja,
nawet osoby mają swoje logo. Odpowiednio
opowiedziane, jest streszczeniem pewnej historii. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
również takie logo posiadają.
Znak ten znamy od 3 lipca 2014 r. To właśnie
wtedy metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zaprezentował oficjalne logo oraz
modlitwę XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca
2016 r., a poprzedzą je
dni w diecezjach, zaplanowane na terenie całej
Polski.
Symbolika znaku Światowych Dni Młodzieży
łączy w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat spotkania.
Znak ŚDM Kraków 2016 wpisany jest w kontur
Polski. W jego centrum znajduje się krzyż,
symbolizujący Chrystusa jako istotę Światowych Dni Młodzieży. Żółte koło oznacza położenie Krakowa i symbolizuje młodych ludzi. Z
krzyża wypływa iskra Bożego Miłosierdzia, for-

mą i kolorystyką nawiązująca do obrazu „Jezu,
ufam Tobie”. Logo jest ilustracją słów
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), które zostały wybrane na temat spotkania. Kolory użyte w logo:
niebieski, czerwony i żółty, nawiązują do oficjalnych barw Krakowa i jego herbu.
Autorką i pomysłodawczynią logo jest Monika
Rybczyńska, pochodząca z Ostrzeszowa 28letnia graficzka i montażystka, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Znak stworzyła w
Watykanie, bezpośrednio po kanonizacji Jana
Pawła II, jako formę podziękowania za wstawiennictwo Świętego w
jej życiu zawodowym. Współautorką logo jest
Emilia Pyza, pochodząca z Garwolina 26-letnia
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu
książek i grafice wydawniczej.
Podczas konferencji zaprezentowana została
również oficjalna modlitwa Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016. Składa się ona z
trzech części. Pierwsza jest zawierzeniem Miłosierdziu Bożemu każdego człowieka, szczegól-

nie ludzi młodych. Druga część, to prośba o
łaskę bycia miłosiernym. Trzecia część jest wezwaniem wstawiennictwa Matki Bożej i św. Jana Pawła II - patrona ŚDM. Zatem: do modlitwy…
Modlitwa przed Światowym Dniem Młodzieży
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś
swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy
świata i każdego człowieka.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych
ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścież-

Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:

kach współczesnego świata i daj im łaskę
owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas
zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze
ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Pożegnaliśmy zmarłego:
Śp. Jerzego Grajdka

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

"Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj
mu świeci, na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen."

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Leszek Pieklak - Monika Grabowska
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia. Szczęść Boże!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Poświęcenia Własnego
Kościoła.
2. W tych ostatnich dniach października odmawiajmy
wspólnie różaniec i czyńmy to również w ciągu roku, gdyż
jest to nieoceniona pomoc duchowa. Nabożeństwa Różańcowe w naszym Kościele są odprawiane po Mszy św. wieczornej.
3. 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. 17.00/18.00.
Msze św. oktawalne za zmarłych będą połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wypominki jednorazowe, będą
czytane w kościele, przed procesją na cmentarz w Dzień
Zaduszny. Serdecznie prosimy, żeby wypominków nie
wrzucać na tacę, a przynosić do zakrystii lub do kancelarii
parafialnej, bo to jest właściwy sposób zamawiana wypominków za zmarłych. 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.

4. W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość
Wszystkich Świętych.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; o godz. 11.00 na cmentarzu; i 17.00 W Cementownii o godz. 8.00; Na cmentarzu
w tym dniu będzie można złożyć ofiarę do puszki na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
W dzień Zaduszny w poniedziałek, Msze św. o godz.
7.00; 9.00 i o godz. 16.00 w kościele wypominki za zm.
przed procesją na cmentarz, po procesji na cmentarzu
w kaplicy Msza św. o godz. 17.00 Wierni którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust
w dniach od 1- 8 listopada jest odpustem zupełnym,
pod zwykłymi warunkami: * być w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi św., *przyjąć Komunię Świętą.
* wyznać wiarę " Credo ". * pomodlić się według intencji Ojca Świętego. Odpust zupełny można zyskać tylko
dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na
dzień. W pozostałe dni
roku zyskujemy odpust cząstkowy.
5. Porządkując groby swoich bliskich pamiętajmy aby śmieci wrzucać do pojemnika naśmieci, a nie grób sąsiada lub
ustronne miejsce cmentarza.
6. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na Caritas
Naszej Diecezji.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.10.2015r. - 01.11.2015r.
26 październik - Poniedziałek
+ Anna Stępień - od Janiny z mężem i dziećmi
+ Ks. Edward Czernek - od Jadwigi Sobalkowskiej
z synem
17.00 + Kazimiera Karoń - od córki Renaty z rodziną
7.00
7.00

27 październik - Wtorek
+ Zenon Chyra - od sąsiadów Paleczek i Wódka
+ Helena Kowalik – od słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
17.00 + Witold Maciążek 2 r. śm.
17.00 + Kazimiera Szczygieł – od rodziny Stanuch
7.00
7.00

28 październik - Środa Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 + Tadeusza Lipowego
7.00 + Regina Jaros 1 r. śm.
17.00 Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
29 październik - Czwartek
7.00 + Zenon Chyra – od sąsiadów Biedak
7.00 + Helena Kowalik - od pracowników Przychodni
Rejonowej w Ogrodzieńcu
17.00 + Kazimierz Kosiński - od syna Dariusza z rodziną
30 październik - Piątek
7.00 + Helena Kowalik - od rodziny Bodziony
7.00 + Zenon Chyra - od sąsiadów Biedak
17.00 Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
31 październik - Sobota
7.00 + Zenon Chyra - od rodziny Gieradzkich i Królak
7.00 + Helena Kowalik – od rodziny Gieradzkich i Królak
17.00 + Kazimiera Karoń - od koleżanek i kolegów z klasy

01 listopad - Niedziela
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 + Bronisława i Władysław Lipka; + Alfreda
i Edmunt Matysek
9.00 + Zofia, Leon i Janina Molenda;
+ Jadwiga i Marian Teśluk
11.00 * Msza Św. na Cmentarzu
17.00 + Za zm. z Koła Różańcowego

Msze Święte w Parafii Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00;
Cementownia godz. 8.00;
Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;
w tygodniu: 7.00 i 18.00; zimą godz. 17.00

Godziny urzędowania Kancelarii
Parafialnej:
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45(czas letni)
od godz. 16.00 - 16.45(czas zimowy)
tel. dyżurny: 699 189 130

