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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli:
«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie
zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi
monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to,
co należy do Boga». Mt 22, 15-21

Podatek

Pytanie postawione Jezusowi o płacenie
podatku lub niepłacenie było pytaniem podstępnym, dlatego, że Palestyna była wówczas pod
panowaniem Rzymian. Ojczyzna Pana Jezusa,
czyli Palestyna, przechodziła przez wieki z rąk do
rąk, zmieniających się imperiów. Od roku 63
p.n.e. Palestyna stała się kolonią Imperium
Rzymskiego i pozostawała pod panowaniem Rzymian, aż do roku 634 n.e. Rzymianie nakładali na
państwa podbite przez nich bardzo wysokie podatki. Ich panowanie obejmowało Północną Afrykę, dużą część dzisiejszej Europy i obszerne tereny azjatyckie. Ten olbrzymi teren objęty ich panowaniem nie mógł być administrowany jedynie
przez Rzymian. Okupanci zdobytych terenów by-

li zmuszeni dobierać współpracowników spośród
ludności nowo nabytych terenów. Współpracownicy Rzymian (okupantów) byli źle widziani przez
najbliższe otoczenie. Ewangelie nazywają rzymskich poborców podatków (Celników), którymi w
Palestynie byli Palestyńczycy, grzesznikami.
Pytanie postawione Jezusowi o płacenie
podatków było podchwytliwe i odpowiedź na nie
tak negatywna, jak i pozytywna, stawiała zapytanego w trudnej sytuacji. Gdyby Chrystus odpowiedział „tak” na postawione Mu pytanie, to zniechęciłby do siebie najbliższe otoczenie, które poborców podatków nazywało grzesznikami. Odpowiedź
Jezusa negatywna: „Nie trzeba płacić podatków”,
dawałaby Jego przeciwnikom możność oskarżenia
Go o buntowanie ludzi przeciwko płaceniu podat-
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ków, czyli przeciwko Rzymianom. Pan Jezus wy- Cezara, a Panu Bogu to, co należy do Boga”.
brał odpowiedź wymijającą na postawione Mu pytanie, mówiąc: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do
Ks. Władysław Stasik

PAŹDZIERNIK

Nabożeństwo

RODZINNY RÓŻANIEC
Ks. Patrick Peyton założyciel Krucjaty
Rodzinnego Różańca, znanej obecnie nie tylko
w Stanach Zjednoczonych, ale również w wielu
innych krajach całego świata. Jego dzieło zyskało wielokrotnie gorącą aprobatę Stolicy Apostolskiej. Przez całe swoje życic apelował o
wspólne rodzinne odmawianie różańca jako antidotum na sekularyzm współczesnych czasów,
który zrywa więzi miłości i lojalności, łączące
męża i żonę, rodziców i dzieci.

Matka Boża Różańcowa

„Wspólny Różaniec daje mężowi i żonie kilka
chwil na odcięcie się od świata i przebywanie
sam na sam z Bogiem oraz na zdanie sobie sprawy czego niebo oczekuje od nich jako męża i żony, ojca i matki. Daje im czas na ożywienie szacunku do siebie oraz świadomość swojej godności. Daje także ciszę potrzebną aby zapomnieć
zdenerwowania i przebaczyć urazy które powstały w ciągu dnia”.

W miesiącu różańcowym, na czasie są
myśli ks. Patricka Peytona. Oto kilka z nich:
„Pan Bóg stworzył rodzinę, kamień węgielny
każdego społeczeństwa, i może ona przetrwać
tylko z Jego pomocą Kiedy gromadzicie się każdego wieczoru, aby odmówić Różaniec, pokazujecie Bogu, że chcecie polegać bardziej na Jego
pomocy niż na własnych siłach i możliwościach.
Wasz rodzinny Różaniec jest sposobem powiedzenia Bogu, że szukacie najpierw Jego Królestwa, ufni, że wszystko inne będzie Wam dodane”.
„Rodziny, które odmawiają Różaniec, mogą
ufać, że ich prośby w materialnych potrzebach
będą wysłuchane tak samo, jak w duchowych.
Proszą przecież Wszechmogącego Boga:
«Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...> , a <... módl się za nami...> kierowane
jest do jego Najświętszej Matki, która jest najskuteczniejszą Orędowniczką, kiedy wstawia się
za kimś”.
„Przez trwanie w Bożej przyjaźni, przez odmawianie rodzinnego Różańca Wasze życie domowe zaczyna przypominać życie w nazaretańskim
domu”.

Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Filip Pogodziński
Natalia Bednarz
Aleksander Kaleta

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

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:

Grzegorz Cichor, kawaler lat 36 zam. Bodziejowice i
Klaudyna Grajdek, panna lat 24 zam. Ogrodzieniec

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłego:

Śp. Wacława Janeczka, 62 lata

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

2017,
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Numer 1 i 2 na świecie
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Gdy wszyscy są wrogami publicznymi, to problem ma „publiczność”.
Pani z komitetu Mordujmy… przepraszam, Ratujmy
Kobiety bardzo się zdenerwowała na wieść, że ważni politycy, w tym prezydent, popierają projekt Zatrzymaj Aborcję. Przeraziła się, że po zakazie zabijania dzieci chorych nie
będzie można u nas, ach,
ach, zabijać prawie żadnych dzieci. Wydała więc
z siebie oświadczenie dla
mediów, w którym stwierdziła m.in., że „kobiety
stały się w Polsce wrogiem
publicznym nr 1”.
To bardzo ciekawe, bo kobiety stanowią u nas połowę społeczeństwa. Czyim więc są wrogiem? Przecież nie drugiej połowy społeczeństwa. Mężczyźni
w Polsce zasadniczo lubią kobiety, a nawet je kochają. A przynajmniej je szanują. Potwierdzają to
statystyki – ku rozpaczy feministek mamy najniższe
wskaźniki przemocy wobec kobiet. Jeśli więc Polki
są wrogiem publicznym nr 1, to znaczy, że Polacy są
wrogiem publicznym nr 2. Słusznie, kobietom należy się pierwszeństwo. W ten sposób jesteśmy wszyscy razem, zgodnie, jak Polska długa i szeroka, wrogami publicznymi.
Nawet mi to pasuje. Mojej żonie też. Umówiliśmy
się, że również w ramach naszej „podstawowej komórki społecznej” jesteśmy wrogami publicznymi –
ona numer jeden, ja dwa.
Święty Paweł wzywa wyznawców Chrystusa:
„Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach” (Rz
12,16). Więc, kochani Polacy, bądźmy zgodni w naszej wrogości wobec żądzy krwi, w jakiej pławi się
ta cywilizacja. Bądźmy wrogami publicznymi numer 1 i 2 w Europie i na świecie! Skoro
„publiczność” tego świata decyduje się na wrogość
wobec nas, i to do tego stopnia, że chce zabijać nasze dzieci, to jej wybór. Niech się oburza, niech
uchwala przeciw nam rezolucje, niech płodzi androny o prawach kobiet do bycia chodzącymi trumnami
– a co nas to obchodzi? Skoro ten świat oszalał, to
nie mamy obowiązku głupieć razem z nim. Mamy
natomiast obowiązek być mądrymi i wiedzieć, że
takie rzeczy, które u nas się dzieją, muszą wywoływać furię. Nasz głos to jest przecież krzyk na puszczy, to wołanie, że król jest nagi. To jest znak, że
można się odbić od tego moralno-duchowego dna,
które z takim zapałem moszczą sobie i nam lumina-

rze „postępu”.
Oczywista rzecz, że takie coś nie przejdzie bez
wściekłych sprzeciwów,
kłamstw i manipulacji. Tu
działają pierwiastki duchowe, tu ścierają się takie
siły, o jakich ludzie odlegli
od Ewangelii nie mają pojęcia. Co mają o tym myśleć zagraniczni nieszczęśnicy, którym mózgi od
młodych lat pierze się seksedukacją w najobrzydliwszym wydaniu? Oni sami
nie oderwą się od piekielnego koryta, do którego
ich diabeł uwiązał. Potrzebują świadectwa. Potrzebują dowodu, że można inaczej, że można też w górę, a nie tylko w dół i w dół.
Potrzebują po prostu Chrystusa. Rok temu przyjęliśmy Go, my, Polacy, oficjalną deklaracją jako Pana
i Króla, więc bądźmy konsekwentni. Niech On stanie się teraz Panem i Królem Europy i całego świata.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT

Rok później złożył trzy śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej: Zgromadzeniu braci Albertynów oraz Sióstr
Albertynek. W 1898 roku brat Albert założył pustelnie w Zakopanem na Kalatówkach, Umieścił tam krucyfiks ze Skał
-ki. Brat Albert otrzymał pozwolenie na
przejęcie opieki nad ogrzewalnią w Krakowie oraz na przeprowadzenie kwesty
w mieście na jej utrzymanie. Odtąd krakowianie spotykali go często jadącego
na wozie i zbierającego przekazywaną
przez ludzi żywność i inne dary. Nadal
malował, ale teraz tylko w celach zarobkowych dla utrzymania swoich nędzarzy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Taca z tego dnia jest przeznaczona na dzieła misyjne.
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. W Czwartek 26.10.2017r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego, do salki Jana Pawła II po Mszy św. wieczornej
i różańcu o godz. 17.00
5. 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.
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.
7. W przyszłą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

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 22.10.2017-29.10.2017

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
23 październik - Poniedziałek
7.00+ Władysława Ściążko - od właścicieli, koleżanek i
kolegów, Katarzyny z Hotelu Zawiercie
7.00+ Mieczysław Stanek - od rodziny Gajda
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 23
24 październik - Wtorek
7.00+ Dariusz Piątek
- od Alicji Molenda, Alicji Jureczko i Wandy Nowak
7.00+ Władysława Ściążko - od rodziny Gwoździewiczów
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 24
25 październik - Środa
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 25
7.00+ Dariusz Piątek - od żony i syna
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

26 październik - Czwartek
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 26
7.00+ Witold Maciążek w 4 r. śm. - od żony
17.00+ Zofia i Tadeusz Maciążek
27 październik - Piątek
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 27
7.00+ Tadeusz i Zofia Łasiccy - od córki i syna z rodzinami
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
28 październik - Sobota
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 28
16.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Henryki i
Kazimierza Lipków w 50 r. ślubu
16.00* Skałka
17.00+ Tadeusz Lipowy
29 październik - Niedziela
XXX Niedziela Zwykła
7.00+ Regina Jaros w 3 r. śm.
9.00+ Irena i Stefan Matysek; + Franciszka i Jan Kusior
10.30+ Zbigniew Pokorski - od żony i dzieci
12.00+ Henryka Żak w 3 r. śm.
16.00* Skałka
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 29

