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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta
i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy:
„Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę
w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę
w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to
tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego
i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi
w wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem ukazującym autentyczność
wiary w obcowaniu ze świętymi jest troska o to, by
znać dokładnie życie przynajmniej kilku świętych.
Obecnie w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi,
którzy wędrowali drogą naszego szarego życia
i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie
życiorysy dotyczą św. Maksymiliana Kolbego, św.

Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego. W nich już
nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret życia, który w spotkaniu z tymi świętymi pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą możliwą do przebycia dla mnie.
Wejście w grono świętych jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością, która ma to do siebie, że zawsze
promieniuje. Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na spotkanie z człowiekiem wielkiego formatu, to pozostaje
pod działaniem doskonałej miłości wspólnoty ludzi
świętych i w atmosferze ich miłości o wiele łatwiej mu
wędrować ewangeliczną drogą.

Trzeci ważny element, który decyduje o tym, byśmy
sięgali w swoim życiu religijnym po spotkanie
z konkretnym świętym, to ułatwienie odkrycia świętych ludzi, którzy dziś żyją na ziemi. Oni są obok nas,
a my ich nie dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś
dalekie od prawdy wyobrażenie o świętości i od rzeczywistych wymiarów świętego wędrującego po ziemi. Dopiero autentyczne spotkanie ze św. Bratem
Albertem czy św. Rafałem pozwala dostrzec wśród
ludzi żyjących obok nas autentycznych świętych idących ewangeliczną drogą.

dziesiąt lat, kiedy odprowadzą nas na cmentarz, należeli do grona świętych. Sens naszego życia leży
w perspektywie należenia do grona ludzi szczęśliwych. To jest perspektywa nowego świata, który jest
oparty na prawie miłości Boga i całego świata, który
Bóg stworzył. Ta perspektywa pozwala spokojnie patrzeć na wszystkie trudności, niebezpieczeństwa, niesprawiedliwości, krzywdy, nawet morderstwa, które
mają miejsce w świecie. Istnieje wspólnota ludzi żyjących miłością, a my chcemy do tej wiecznej wspólnoty
należeć.

Wspominamy dziś świętych i wspominamy zmarłych
naszych bliskich, z których wielu jest już w ich gronie.
Wszyscy zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej
świętości, o tym, że jesteśmy w drodze do nieba.
Chodzi o to, abyśmy za kilka, kilkanaście czy kilka-

Ks. Edward Staniek

Zostań świętym!
Paradoksalnie dzień, w którym najbardziej zastanawiamy się nad śmiercią, tak naprawdę jest dniem życia

Stojąc nad grobami swoich bliskich podczas mszy
odprawianej w uroczystość Wszystkich Świętych,
słuchamy Kazania na górze. Jezus – który zasiadł
tam jak prawdziwy władca – kieruje do nas z tego
miejsca i w tym refleksyjnym dniu osiem błogosławieństw. Nie ma chyba wśród słuchających osoby,
która nie myślałaby wtedy o podsumowaniach, nie
próbowałaby zakwalifikować się do któregoś
z wymienionych 8 punktów, 8 błogosławieństw. Każdy ma taką myśl, by chociaż w jakimś miejscu postawić “swój krzyżyk”, ucieszyć się: tak to ja… To do
mnie należeć będzie Królestwo Niebieskie i wieczne
szczęście.
Tyle, że Jezus wszedł
na górę i mówił,
że jesteśmy (mamy
być) błogosławieni –
szczęśliwi tu i teraz.
Nie u schyłku życia
gdy będziemy robić
jego
podsumowanie.
Nie
po
śmierci.
Ale teraz. Paradoksalnie
więc
dzień,
w którym najbardziej
zastanawiamy
się
nad śmiercią, tak naprawdę jest dniem życia. Święto Wszystkich Świętych to nasze święto.
Jezus nie obiecuje nam szczęścia kiedyś tam,
za jakąś zamgloną szybą. Dostępnego tylko dla wybranych, żyjących heroicznie i bardzo nam odległych.
Jezus mówi: szczęśliwi jesteście. Funduje nam podróż do przyszłości, by przekonać nas, że warto
żyć z całych sił, być szczęśliwym i świętym każdego
dnia. Wywraca nam w głowach całe dotychczasowe
myślenie, cały nasz system wartości, którym dotąd
się kierowaliśmy: ubodzy tak naprawdę nie są ubogimi, pod warunkiem, że będą swoje życie traktować

jak błogosławieństwo a nie przekleństwo. Czyści sercem już wygrali, bo jak wolny i szczęśliwy może się
czuć człowiek, który w swoich
decyzjach
i postępowaniu kieruje się czystym sercem. Tym, którzy kochają sprawiedliwość mówi, że są szczęśliwi bo
prawdziwa sprawiedliwość, to przede wszystkim właściwa relacja z Bogiem. Wprowadzający pokój są Synami Bożymi, bo dzięki nim świat tu i teraz jest lepszy.
Nie ma większej motywacji do życia, niż świadomość,
że to szczęście o którym tak marzymy i do którego tak
tęsknimy nie jest gdzieś daleko, nie jest nieosiągalne,
nie jest dla wybranych. Kraina wiecznego szczęścia
zaczyna się tu. Wierząc w to i walcząc wraz
z Chrystusem, już tu
na ziemi stajemy się
zwycięzcami.
Jak mawia Ojciec Knabit: święci są dla nas
gwarancją, że i my możemy nimi zostać. I tak
naprawdę nie trzeba
wiele.
Świadomość,
że poprzeczka nie została wywindowana tak,
że nawet nie można
próbować do niej doskoczyć sprawia, że chce się podjąć walkę. Dlatego taki
nas ogarnia spokój, dlatego tak lubimy być
na cmentarzu w tym dniu, bo łatwiej nam sobie wyobrazić swoją świętość wspominając życie naszych bliskich, zwykłych ludzi, którzy w naszej świadomości już
zostali świętymi.
Z okazji Świąt możemy więc złożyć sobie życzenia,
które skierował do nas sam Pan Bóg:
Uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem
święty!
Aneta Liberacka

Gratulacje
dla Naszych Ministrantów
24.10.2015 r. odbył się w Olkuszu XIX Diecezjalny Turniej Tenisa
Stołowego Liturgicznej Służby Ołtarza. Naszą Parafię reprezentowali ministranci: Dominik Pietruszka, Adam Gutowski i Michał Połeć. Jako drużyna zajęli I miejsce. Gratulujemy im wspaniałego
osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.

Pożegnaliśmy zmarłą:

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

Ogłoszenia duszpasterskie
1.Dziś 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; Od dzisiaj nie ma
Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce. Na cmentarzu można złożyć ofiarę do puszki na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Zbiórki dokonuje młodzież naszej parafii. Za złożone ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać! Jutro dzień Zaduszny 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.
2. 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.
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza
Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.00 i I Sobota miesiąca,
odwiedziny chorych od godz. 9.00 i Msza Święta dla Kół
Różańcowych o godz. 16.00
4. W środę 04 XI 2015r zapraszamy na kolejne spotkanie
Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na wikariacie, po
Mszy św. wieczornej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.11.2015r. - 08.11.2015r.
02 listopad - Poniedziałek
Dzień Zaduszny - wszystkich wiernych zmarłych
7.00 + Henryk 15 r. śm., Wit 4 r. śm. i Marianna Piątek
7.00 + Jerzy Grajdek - od rodziny Kuźniaków
9.00 + Leokadia Flak - od córki Barbary
17.00 + Małgorzata Milejska; + Marianna i Jerzy
Półkoszek
17.00 + Oktawa za zmarłych
03 listopad - Wtorek
+ Za zm. III - ciego Zakonu
+ Helena Kowalik – od Ks. Michała Musialskiego
i Janiny Musialskiej
17.00 + Oktawa za zmarłych

08 listopad - Niedziela
XXXII Niedziela Zwykła
7.00 + Danutę Lasak 9 r. śm.; + Tadeusz Stefański
9.00 + Adam Pilarczyk 9 r. śm.
10.30 + Stanisław Piekutowski 1 r. śm. - od żony i córek
z rodzinami
12.00 * Sakr. Chrztu Św.
17.00 + Oktawa za zmarłych

7.00
7.00

7.00
7.00
17.0

04 listopad - Środa
Św. Karola Boromeusza, biskupa
+ Zenon Chyra - od Jadwigi Cholewa z córkami
+ Irma Szwej - od Jadwigi i Ks. Radosława
Sobalkowskich
- Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

05 listopad - I Czwartek
7.00 + Irma Szwej – od Ewy i Zbigniewa Pitera
7.00 + Robert Ptak - od cioci Aleksandry z córką Renatą
17.00 + Oktawa za zmarłych
06 listopad - I Piątek
7.00 + Stanisław Piekutowski - od żony z córkami
7.00 + Irma Szwej - od rodziny Kusiorów
17.00 + Kazimierz Lipka 15 r. śm.
17.00 + Oktawa za zmarłych
07 listopad - I Sobota
+ Jan i Agnieszka Balcar - od rodziców
+ Stanisław i Stanisława Stanek - od teściów
7.00 + Robert Ptak – od mamy i brata z córkami
17.00 + Oktawa za zmarłych
7.00

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

