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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na
tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie». Mt 16, 13-19

Kim jest twój Bóg?

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 pod-
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trzymania 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

Uroczystość Wszystkich Świętych

Środa 01.11.2017r

Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św.
godz. 7.00; 9.00;
10.30 procesja na cmentarzu
i Msza św. o godz. 11.00;
oraz godz. 17.00 w kościele
Msza św. oktawalna za zmarłych
W Cementowni Msza św.
godz. 8.00;
Przy wyjściu z Kościoła i
na cmentarzu w tym dniu będzie
można złożyć ofiarę do puszki na
utrzymanie naszego Seminarium
Duchownego w Częstochowie.
Czwartek 02.11.2017r

Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych
Msze św.
godz. 7.00; 9.00;
godz. 16.00 w kościele wypominki
za zm. przed procesją na cmentarz,
po procesji na cmentarzu w kaplicy
Msza św. oktawalna za zm.
o godz. 17.00

Tabor

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.
Ks. Mirosław Pasek

i

Dzień wszystkich wiernych zmarłych

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
Porządkując groby swoich bliskich
pamiętajmy aby śmieci wrzucać do
pojemnika na śmieci, a nie grób sąsiada
lub ustronne miejsce cmentarza.
Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Marcelina Zuzanna Dorobisz
Amelia Weronika Ross
Gabriel Lesław Paciej

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:

Śp. Kornelie Klimek, 88 lat

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

2017,
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Końcowe otwarcie
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Życie na ziemi dobrze widać tylko z nieba.
Któregoś dnia po śmierci mojej teściowej mój młodszy syn zobaczył leżący na stole dokument. – Babcia
miała świadectwo z paskiem? – zdziwił się.
– To jest akt zgonu –
wyjaśniła moja żona.
– Babcia miała akt zgonu z paskiem?
Niezłe! – pomyślałem.
Przecież o to właśnie
chodzi, żebyśmy mieli
akt zgonu z paskiem.
Tylko wtedy życie jest
dobre, gdy kończy się
dobrą śmiercią.
A jaka ta śmierć musi
być, żeby była dobra? A
choćby taka, jak pani
Kazi, która przed laty pracowała w „Gościu Niedzielnym”. Przytomność straciła w budynku redakcji, gdzie odwiedzała koleżankę. – Ścielę ci się do
stóp – powiedziała w ostatnim błysku świadomości.
A właściwie w przedostatnim. Bo kilka godzin później, gdy leżała w szpitalu, odwiedził ją tamtejszy
kapelan, mój przyjaciel. Opowiadał mi potem, co się
wydarzyło. Gdy podszedł do jej łóżka, powiedział:
„Szczęść Boże, pani Kazimiero”. Na to kobiety z
sąsiednich łóżek: „To na nic, proszę księdza, ona
nie reaguje, była tu jej rodzina, byli lekarze, nie
było żadnego kontaktu”. W tym momencie pani
Kazia otworzyła oczy i powiedziała ze słabym
uśmiechem: „Szczęść Boże”. Chciała przyjąć sakrament chorych, biła się w piersi w czasie aktu pokutnego i powtarzała słowa modlitwy „Ojcze nasz”.
Potem znowu straciła przytomność i już jej nie odzyskała do śmierci, która nastąpiła kilka godzin później.
Warto chyba dodać, że pani Kazia należała do Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Słowa „dobro” i „śmierć” dziwnie kontrastują w naszej wyobraźni, bo wyobraźnia sięga wyłącznie do
doświadczeń ziemskich. Z tej perspektywy w śmierci niczego dobrego nie ma. Dobra śmierć to pojęcie
zrozumiałe tylko dla ludzi patrzących na ten moment od strony nieba. Stamtąd widać to absolutnie
wyraźnie, ale my, śmiertelnicy, możemy to zobaczyć tylko wiarą.
Słuchałem ostatnio w aucie „Quo vadis” z płyty,
która była dołączona do „Małego Gościa”. Już prawie wszystko zapomniałem z czasów szkolnych lektur. Na nowo więc uderzyła mnie myśl, jak wielkim

przełomem było chrześcijaństwo w świecie pogańskim. Oto ludzie bezskutecznie goniący za szczęściem nagle uświadomili
sobie, że to pragnienie zostanie zrealizowane w pełni –
ale nie drogą uciekania
przed śmiercią, lecz przez
przyjęcie Chrystusa, który
śmierć zwyciężył. Szczególnie poruszyła mnie literacka
wizja przemowy św. Piotra
do chrześcijan przerażonych
pierwszymi prześladowaniami. Gdy udręczeni ludzie
wołali z rozpaczą do Boga o
ratunek, apostoł przypominał wiernym, że Jezus
pierwszy przeszedł tę drogę.
„Zali On wam to jedno życie obiecał? Oto przychodzi do was i mówi wam: »Pójdźcie drogą moją«, oto
podnosi was ku sobie, a wy czepiacie się ziemi rękoma, wołając: »Panie, ratuj!«”.
No właśnie. Życie na ziemi nie jest ocaleniem.
Śmierć w ramionach Jezusa – to jest ratunek. I to
jest dobra śmierć.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT

Czasem zdarzało się, że Brat Albert i jego podopieczni nie mieli co jeść. Wówczas modlili się - i w ten sposób wypraszał chleb. Zdarzyło się, że we Lwowie
albertyni z braku pożywienia mieli zamknąć schronisko, Bral Albert poszedł
do katedry poprosić o pomoc Chrystusa.
O klęczącego, rozmodlonego brata potknęła się pewna kobieta, „O! Brat Albert!" - krzyknęła, „Niestety, proszę pani” - odparł i opowiedział o swoich probie-rach: „Wszyscy liczą na tego nicponia, a ja nie mogę dać im nawet kapuśniaku”. Poruszona tym wyznaniem kobieta, przekazała Bratu Albertowi pieniądze, dzięki którym nie zamknięto
schroniska.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.
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.
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".

3. W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych i w czwartek, wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych, dalsze informacje na stronie 2 naszej gazetki

4. 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 następną 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!
5. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca, Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek miesiąca.
Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00. i Msza Św. dla
Kół Różańcowych o godz.16.00
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 17.00; Cementownia godz. 8.00;
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.10.2017-05.11.2017

29 październik - Niedziela
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
30 październik - Poniedziałek
7.00+ Dariusz Piątek
- od chrzestnej Zenobii i Stanisława Półkoszek
7.00+ Jadwiga Słaboszewska - od rodziny Kasprzyk
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 30
31 październik - Wtorek
7.00+ Dariusz Piątek
- od Grażyny, Romana i Łukasza z rodziną
7.00+ Jadwiga Slaboszewska - od siostry Felicji z rodziną
17.00+ Edward Beza - od Wandy Zając z rodziną
01 listopad - Środa Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00+ Władysława Ściążko - od córki z zięciem
9.00+ Zofia, Apolinary, Marianna i Piotr Stanek;
+ Waleria i Ignacy Muszyńscy;
+ Helena, Alfred i Józef Kwiecińscy;
11.00* Msza Św. na cmentarzu
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
02 listopad - I Czwartek Dzień zaduszny
7.00+ Barbara Nicia w 1 r. śm.

7.00+ Wit, Marianna i Henryk Piątek;
+ Stanisław Pilarczyk
9.00+ Za zm. z Żywego Różańca
9.00+ Jerzy Frankowski; + Roman Dziechciarz
15.00* Cementownia
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
03 listopad - I Piątek
7.00+ Dariusz Piątek - od Martyny i Mirosława Półkoszków
7.00+ Jadwiga Słaboszewska - od siostry Marii z rodziną
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych i oktawalna
04 listopad - I Sobota
7.00+ Dariusz Piątek - od Piotra Kazior
7.00+ Jadwiga Słaboszewska
- od Wandy Motyl i Wiktorii Wójcik
16.00* Żywy Różaniec + Za zm. z III Zakonu
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
05 listopad - Niedziela XXXI Niedziela Zwykła
7.00+ Ks. Stanisław Oleś w 20 r. śm.
9.00+ Lucyna Rybińska - od męża z rodziną
10.30+ Danuta w r. śm. i Zdzisław Lasak;
+ Tadeusz Stefański
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Iwony Kaziród w 50 r. ur.
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych

