Nr 45/2015 (207)

XXXII tydzień zwykły
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Przed Światowymi
Dniami Młodziezy

11 Listopada—Święto
Niepodległosci
Ogłoszenia
duszpasterskie

08 listopad 2015 r.

Kalendarium
9 XI
XI
XI
XI
XI

święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
świętego Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła.
świętego Marcina z Tours, biskupa.
świętego Jozafata, biskupa i męczennika
św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
- pierwszych męczenników Polski.

Intencje Mszy sw.

Zamy lenia nad Słowem Bożym
Jezus nauczając mówił do zgromadzonychŚ Strze cie się uczonych w Pi mie. Z upodobaniem chodzą oni
w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła te jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pienią ki, czyli
jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nichŚ Zaprawdę, powiadam wamŚ Ta uboga
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co
im zbywałoś ona za ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Na ogół dzisiejszą źwangelię wykorzystuje się jako
pretekst i okazję do poruszenia tematu ofiarno ci
i utrzymania Ko cioła. Żaktycznie, jest to bardzo
istotny temat i uboga wdowa stanowi dla wielu
niedo cigły wzór. Ma te dzi wielu na ladowcówŚ
obecnie Ko ciół utrzymuje się bowiem przede
wszystkim z ofiar ludzi ubogich, których dochody
oscylują w granicach socjalnego minimum. Bogaci
wolą sponsorować bardziej spektakularne akcje ni
tydzień miłosierdzia, remont dachu czy rachunek
za ogrzewanie ko cioła.

A są to wszystko sprawy niezbędne dla
funkcjonowania parafii. Ich zakwestionowanie czy
niedofinansowanie grozi bowiem zachwianiem
całej posługi duszpasterskiej. Po prostuŚ Ko ciół
potrzebuje pieniędzy, i to w nominałach wprost
proporcjonalnych do inflacji. „Waryński” wrzucony
do koszyka stanowi co prawda dokładny
odpowiednik jednego grosza z dzisiejszej
źwangelii, ale z drugiej strony to tylko
równowarto ć paru zapałek... Z takim bud etem
du o się nie zdziała. To istny cud, e przy tak
skromnych mo liwo ciach materialnych, Ko ciół

robi a
tak wiele. (Ubiegłoroczne dochody
i rozchody Diecezji Kaliskiej zamykały się
w kwocie kilku miliardów zł. Nie znam danych
dotyczących bud etu województwa, ale sądzę, e
jest to kilka bilionów. Mechanizm jest chyba do ć
prostyŚ kto ma mało, ten szanuje to, co ma. Drugi
czynnik to wkład osobisty wielu osób z du ym
poczuciem odpowiedzialno ci.)
Ale nie to jest głównym tematem źwangelii. Otó
kluczem do jej zrozumienia są słowa Chrystusa
o ofierze wdowyŚ „wrzuciła całe swoje utrzymanie”.
Nie było to wiele – jeden grosz, ale dla niej było to
wszystko.
O
czym
to
wiadczy?
O nieograniczonym zaufaniu do Boga. żdyby ta
reszta pieniędzy została przeznaczona na jakie
głupstwo, byłaby to lekkomy lno ćś je li na chleb,
byłoby to tragiczne. Ale to była ofiara. Ofiara to
zewnętrzny wyraz zaufania do BogaŚ rezygnuję
z czę ci swego utrzymania, eby symbolicznie
pokazać Bogu, e liczę na Jego pomoc, e On jest
dla mnie wa niejszy nad ycie.
Uboga wdowa pokazała to w sposób nie
symboliczny, lecz dosłowny. Oddała wszystko
Bogu, bo wiedziała, e w Nim ma wszystko,
a nawet jeszcze więcej. Wiedziała, e na Nim
mo e polegać bardziej, ni na swoim ostatnim
groszu. Sama z siebie nie miała i nie mogła nic,
ale skoro tak, swoim zaufaniem zmuszała niejako
Boga do pomocy. Albowiem Bóg, jako kochający

Ojciec, wie, e potrzebujemy niezbędnych rodków
do ycia i nikogo, kto Mu ufa, ich nie pozbawi.
Podobnie postąpi tata ze swoimi dziećmiŚ
zaopiekuje się szczególnie tym, które ma najmniej
i jest najsłabsze.
Ale tu nie chodzi tylko o opiekę i pomoc Boga
w sprawach doczesnych, lecz o zbawienie. Tu
człowiek jest zupełnie bezsilny, bo tylko Bóg mo e
nas zbawić. Wymaga to jednak naszego
całkowitego zaufania i oddania się Bogu. Wła nie to
uczyniła bohaterka dzisiejszej źwangelii. I na
pewno nie zawiodła się na Nim. Bóg nigdy nie
zawiedzie tych, którzy Mu ufają i oddają swoje ycie
i sprawy w Jego ręce.
Oczywi cie, taka ofiara i zaufanie, wymagają du o
pokory i wiary. Człowiek nie lubi zawdzięczać innym
zbyt wiele. Woli raczej być niezale ny i sam
zapewnić sobie utrzymanie. W dziedzinie ycia
doczesnego jest to zdrowa tendencja, ale niestety,
przenosi się ona często na zakres ycia duchowego
i religijnego. Człowieka ogarnia wtedy zgubna
pewno ć siebie, która szybko przeradza się
w pychęŚ sam sobie poradzę, nie potrzebuję
niczyjej łaski, nawet Boga! Towarzyszy temu
prze wiadczenie
o
własnej
doskonało ci
i samowystarczalno ci. Jej rzekome zewnętrzne
wyrazy zaczyna się więc pomna ać. Tą drogą
poszli faryzeusze i pewnie wielu z nas. Ale te
pozory nikogo nie zbawią, a Bogu skrępują ręce.
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Rok 2016 będzie bardzo bogaty w wydarzenia o
charakterze religijnym. Będzie to bowiem w
naszym kraju Rok Chrztu na pamiątkę 1050
rocznicy Chrztu Polski. Zgodnie z
wolą
papie a
Żranciszka
obchodzić
te
będziemy
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. A
Polska i wiat prze yją wiatowe
Dni Młodzie y. Rozpocznie się te
Sztafeta Modlitwy o Powołania. I o
tym wszystkim mówili dziekani i
duszpasterze młodzie y w czasie
spotkania
w
Sosnowcu
31
pa dziernika.
Bp
żrzegorz
Kaszak
zaproponował, by 28 listopada do
sosnowieckiej katedry przybyli
przedstawiciele
wszystkich
naszych parafii. W czasie liturgii
otrzymają wiecę - symbol chrztu
w. Dzień pó niej
wieca ta
uroczy cie zostanie wniesiona do naszych
wiątyń, by przypominać nasz chrzest.
Rok 2016 ma te być czasem modlitw o

powołania. W tym roku akademickim przygotowanie
do kapłaństwa rozpoczęły zaledwie trzy osoby. Na
nic się zdadzą ludzkie wysiłki, je li Bóg nie będzie
powoływał młodych ludzi do słu bie
w kapłaństwie i zakonie. Stąd
pomysł
Sztafety
Modlitw
o
Powołania. Codziennie w jednej
parafii modlić się będą wierni w tej
intencji. Szczegóły są dopiero
dogrywane.
8 grudnia w Ko ciele Powszechnym
rozpocznie się Rok Miłosierdzia. Jest
on kolejnym darem, którego znakiem
będą
szeroko
otwarte
Bramy
Miłosierdzia.
"Ojciec
więty
upowa nia
tak e
biskupa
diecezjalnego
do
wyznaczenia
sanktuariów i innych ko ciołów o
szczególnym znaczeniu, w których
przez cały rok otworzona zostanie
taka sama Brama Miłosierdzia" czytamy w specjalnym dekrecie bp. żrzegorza
Kaszaka, który został w tych dniach ogłoszony. Na
mocy tego upowa nienia, aby dać mo liwo ć
przej cia przez Drzwi więte, które staną się tym

samym Bramą Miłosierdzia i by w ten sposób
uzyskać
odpust
oraz
duchowe
łaski
Nadzwyczajnego
Jubileuszu
Miłosierdzia,
wyznaczone zostały następujące
wiątynieŚ
bazylika katedralną w Sosnowcu, bazylika pw. w.
Andrzeja Ap. w Olkuszu, bazylika pw. NMP
Anielskiej w Dąbrowie żórniczej, kolegiata pw. w.
Wojciecha i
w. Katarzyny w Jaworznie,
sanktuarium pw. NMP Nieustającej Pomocy w
Jaworznie – Osiedlu Stałym, ko ciół pw. w.
Stanisława BM w Czeladzi. Ojciec
więty
zaznaczył, e aby prze yć i uzyskać odpust, wierni
mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi więtych,

otwartych w ka dej katedrze i w ko ciołach
wyznaczonych przez biskupa „na znak głębokiego
pragnienia prawdziwego nawrócenia”. „Wa ne
jest, aby ten moment był połączony przede
wszystkim
z
sakramentem
pojednania
i
uczestnictwem we Mszy w. oraz refleksją nad
miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym
celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i
modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę
w sercu dla dobra Ko cioła i całego wiata” –
napisał papie Żranciszek.
Najwięcej czasu w czasie sosnowieckiego
spotkania po więcono oczywi cie
wiatowym

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Kolejne listopadowe więto, tym razem nie ko cielne, lecz państwowe. Większo ć z nas cieszy się po
prostu z dodatkowego dnia wolnego od pracy, szkoły. Niektórzy mobilizują się i uczestniczą we Mszy
więtej w intencji ojczyzny. Czy towarzyszy nam przy tym refleksja, co tak naprawdę więtujemy? Data 11
listopada coraz bardziej pogrąża się w mrokach historii, zresztą dla ludno ci Górnego ląska bynajmniej
nie była to data kończąca cokolwiek. Tutaj zmagania o przynależno ć państwową miały trwać jeszcze
kilka lat. Nie jest to jednak miejsce na rozważania czysto historyczne. Chciałabym zastanowić się nad

„Wolno ć to skrzypce z których dźwięku cud
Potrafi
wyczarować
mistrza
trud
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz”
[Marek żrechuta „Wolno ć”]
Pierwszą my lą jest obraz naszych parafian
zgromadzonych na wieczornym czuwaniu, przy
tylu okazjach kończących spotkanie apelem
jasnogórskim. piewamy wtedy pełnym głosemŚ
„MARYJO KRÓLOWO POLSKI”
Skoro Maryja jest wcią naszą Królową, to znaczy,
e Jej królestwo nadal jest ywe. Czy przetrwałoby
do dzisiaj, gdyby nie to niepodległe państwo
wywalczone przez naszych pradziadków w
początkach XX wieku? A mo e piewaliby my,
lecz w innym języku? Dzisiaj wielu z nas, Polaków
yje rozsianych po źuropie, po wiecie. Wreszcie
mają do tego prawo, to ich osobisty wybór, ale
wła nie WYBÓR, nie przymus. To, w jakim kraju
przychodzimy na wiat, kształtuje nas bardziej ni
my limy.
Syn Bo y przychodząc na wiat w konkretnej
rzeczywisto ci, jako człowiek wychowywał się w
ydowskiej rodzinie, posługiwał się językiem
aramejskim, jadał ówczesne potrawy przyrządzane
zgodnie z tradycją ydowską. Przyszedł do
wszystkich, lecz nigdy nie okazywał lekcewa enia
dla tradycji ludzi, w ród których ył. Wyobra my

sobie przez chwilę,
e urodzili my się w
jakimkolwiek innym kraju źuropy. Byliby my kim
naprawdę innym, nie gorszym czy lepszym – lecz
zdecydowanie innym.
Często w rozmowach z bardzo młodymi lud mi
wynikają trudno ci z wyja nieniem jak wyglądało
realne ycie w PRL. Trudno ci te wynikają z braku
wspólnych do wiadczeń. O ile trudniej jest
przeło yć naszą polską, zbiorową to samo ć na
obcy język. Jeste my wszyscy dziećmi tej
ojczyzny, jaką mamy, dlatego mo e warto przy tej
okazji zastanowić się nad naszymi obowiązkami
wobec niej. Z punktu widzenia chrze cijanina na
pewno jest jeden, mo liwy do spełnienia dla
ka dego – modlitwa. Tylko tyle, lecz A TYLź!
Mo e, gdyby my po więcili tyle czasu polecając
Bogu sprawy naszego kraju, ile spędzamy go na
narzekaniu (najczę ciej zresztą słusznym, lecz
bezproduktywnym) na niego, byłoby nam
wszystkim, chocia odrobinę l ej yć.
"Zanim stąd odejdę, proszę was, aby cie całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska",
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło cią
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie
więtym, aby cie nigdy nie zwątpili i nie znu yli
się, i nie zniechęcili, aby cie nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy"
/Jan Paweł II Krakowskie Błonia 10.06.1979r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W przyszłą Niedzielę, jak w ka dą III Niedzielę
miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w
naszym Ko ciele. Bóg zapłać za zło one ofiary.
2. Mo na jeszcze zgłaszać wypominki za zm.
roczne i półroczne na okre loną godzinę w
Niedzielę. Równie ci
zmarli wypomniani w
Niedzielę będą polecani miłosierdziu Bo emu w
piątkowych Mszach
w. zbiorowych o godz.
17.00/18.00.
Serdecznie
prosimy,
eby
wypominków nie składać na tacę, ale przynie ć do
zakrystii lub do kancelarii parafialnej, bo to jest
wła ciwy sposób zamawiana wypominków za
zmarłych. Pismo
w. głosi, i Ś " słuszną i
zbawienną rzeczą jest, modlić się za zmarłych,
aby od win zostali wybawieni".
3. W rodę 11 listopada przypada 97 rocznica
odzyskania niepodległo ci. Uroczysta Msza w. za

Ojczyznę z władzami Miasta Ogrodzieńca o godz.
12.00 w naszym Ko ciele. Serdecznie wszystkich
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W rodę równie przygotowując się do DM
zapraszamy na Mszę w. i do wspólnej modlitwy o
godz. 17.00 młodzie
oraz dorosłych, a
szczególnie tych którzy włączają się w
przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia.
5. Za trzy tygodnie 29 XI odbędzie się w naszej
parafii koncert w czasie Mszy w. i po, z
mo liwo cią nabycia płyt. Szczegóły dostępne na
plakacie.
6. Prosimy aby dzieci, które uczestniczyły w
nabo eństwach ró ańcowych przyniosły plansze z
obrazkami do przyszłej niedzieli. Dla tych, którzy
byli najgorliwsi będą nagrody 15. XI 2015r na Mszy
w. o godz. 12.00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.11.2015r. - 15.11.2015r.
09 listopad
Poniedziałek więto Po więcenia Bazyliki
Laterańskiej
7.00 + Ireneusz Wnuk - od rodziny Wesołowskich
7.00 + Anna Stępień - od żra yny Mikoda z rodziną
17.00 + Marian Ku mierskiś + Paweł Kukuła
10 listopad
Wtorek w. Leona Wielkiego, papieża i Doktora
Ko cioła
7.00 + Robert Ptak - od ony Iwony i te ciowej
żra yny
7.00 + Jerzy Sewerzyński – od córki źl biety
z mę em i rodziną
17.00 + Bolesław, Ireneusz i Michał Kuchtaś
+ Stanisław Kaziorś
+ zm. z rodziny żolba

7.00
7.00
12.00
17.00

11 listopad
roda w. Marcina z Tours, biskupa
+ Marianna 25 r. m. i Mieczysław Kleszczyńscy
+ Anna Stępień - od rodziny Wesołowskich
* Za Ojczyznę
Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do Matki
Bo ej Nieustającej Pomocy

12 listopad
Czwartek w. Jozafata, biskupa i męczennika
7.00 + Ireneusz i Maria Szota
7.00 + Robert Ptak - od córki Moniki
17.00 + Henryk ak 1 r. m.
13 listopad
Piątek w. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich
7.00 + Robert Ptak - od Anny i Jarosława
7.00 + Jerzy Sewerzyński - od Bo eny Ziułkowskiej
17.00 Msza w. ZBIOROWA za zmarłych

14 listopad - Sobota
7.00 + Robert Ptak - od źl biety Chwałowskiej
z rodziną
7.00 + Zm. z rodzinyŚ Polaków, żbylów
i Kaczmarczyków – od Ireny żbyl
17.00 + Kazimiera Szczygieł - od wnuczki Moniki
z rodziną
15 listopad - Niedziela XXXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Ks. Bogusław Bodziony 2 r. m.
9.00 + Stanisława, Tomasz, Jerzy i Alfreda
Czerniszewś + Antonina, Władysław i Marek Pa ś
+ Maria i Barbara Pilarskie
10.30 + Anna Ku mierska
12.00 + Janina Jagła - od kole anki Lidii Ciszek
17.00 + Wanda Jałop 6 r. m.

Msze więte w Parafii Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu
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Godziny urzędowania Kancelarii
ParafialnejŚ
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA od godz. .
WTOREK, CZWARTEK
od godz.
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