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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim
zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy
powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak
mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Mt, 1, 18-24

Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i
rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co
się w Niej poczęło”

ścią, często zrzuca w przepaść, przeprowadza przez najbardziej trudne doświadczenia.

Do aniołów nie wypada tylko modlić się,
prosząc o pomoc — aniołów trzeba czcić
jako wysłanników Boga. „Oto Ja posyłam
Często z anioła robimy malowankę dla
anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie
dziecka, naiwny obrazek, przedstawiamy twojej drogi i doprowadził cię do miejsca,
go jako pannę ze skrzydłami. Tymczasem które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź
anioł jest niewidzialną potęgą Boga, wy- uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się
słannikiem Boga, źródłem mocy nie tylko mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych
przewinień, bo imię moje jest w nim” (Wj
dla dziecka.
23,20-21).
Anioł Stróż nie tylko chroni przed przepaKs. Jan Twardowski
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Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie

Tabor

Pamiętajmy o tym, że wieczerza wigilijna ma charakter religijny i w takim duchu, duchu jedności,
wspólnoty i miłości powinniśmy ją przeżywać. Zapraszamy więc do zapoznania się z jej
przebiegiem.
Zapalenie świecy
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, potrawy
wigilijne oraz świecę. Ojciec lub matka, zapalając ją, mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie:
Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajence betlejemskiej jako
bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy z wiarą słów Ewangelii opisującej to
najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Z Ewangelii według św. Łukasza:( Łk 2, 1-14)

«W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej
okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli».

Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: Wśród nocnej ciszy...
Wspólne prośby Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
- Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej
Świętej Nocy.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych (tu wymieniamy imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz… i wieczorny pacierz
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzielenie się opłatkiem
Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi lub innymi słowami: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas dzielić
się życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską
dobroć.
Dzieląc się opłatkiem, przebaczamy sobie wzajemne urazy i składamy życzenia.
Wieczerza Przed posiłkiem najstarszy z Rodziny odmawia modlitwę:
Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy i tych, którzy je przygotowywali, na pamiątkę Narodzenia Twego Syna Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewajmy kolędy. Dziadkowie i rodzice niech opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego
dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i pełen radości.
Starajcie się, aby "Chrystus przez wiarę zamieszkał w Waszych sercach" i aby Rodzina Wasza była bardziej Kościołem.
Po wieczerzy odmawiamy modlitwę:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten
wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujmy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii.
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Kościółek pierwszej prędkości
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Kościół potrzebuje nauczycieli według woli pasterza, a nie według życzeń owiec.
Wyczytałem niedawno u Chestertona taką myśl:
„Wszystkich nas złości niepobożne duchowieństwo,
ale u niektórych wywołałoby wściekłość i wstręt
duchowieństwo naprawdę
pobożne”.
Reakcję tych niektórych
właśnie obserwujemy w kontekście nominacji abp. Marka
Jędraszewskiego na metropolitę krakowskiego. Najpierw
„szok i niedowierzanie”, a
zaraz potem rzeczone wściekłość i wstręt.
„Po linii szlachetnych,
ważnych, mądrych ludzi
przychodzi Jędraszewski, który opowiadał rzeczy
niestworzone” – biadolił do mikrofonu Jacek Żakowski w Poranku Radia TOK FM. Nowego pasterza dawnej stolicy nazwał „symbolem zaściankowości polskiego Kościoła”. Tomasz Lis uznał, że abp
Jędraszewski to „swoisty policzek dla tych wszystkich, którzy tęsknią za choćby gestem, że Kościół
nie musi być ciasny, zamknięty i rydzykowy”.
Wstrząs jest tym większy, że policzek rzecznikom
„otwartego” Kościoła wymierzył sam papież. „Co to
właściwie mówi o papieżu Franciszku?” – zachodził
w głowę prowadzący program. Odpowiedź próbował znaleźć Tomasz Lis. „Być może papież po wizycie w Polsce doszedł do wniosku, że są Kościoły
dwóch prędkości w różnych krajach” – zastanawiał
się.
Nie powiedział niestety, które Kościoły w jego
rankingu są pierwszej prędkości. Zapewne takie, w
których ciasnota nie występuje nawet na Pasterce –
o ile w ogóle Pasterka występuje. Tam niejeden kościół został zamieniony na knajpę i teraz jest tak
otwarty, że nawet w nocy można się w nim napić
kawy czy czegoś mocniejszego.
Ale o co właściwie chodzi? Skąd takie pretensje
o pasterza, który robi to, co do niego należy? Ano
właśnie – na tym to polega, że u inżynierów społecznych, urobionych po pachy na budowie poW MINIONYM TYGODNIU

Pożegnaliśmy zmarłego:
Śp. Andrzeja Żyłę, 49 lat
"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

stchrześcijańskiego świata, furię wywołują ludzie,
którzy działają po prostu właściwie. Zapowietrzają
się, gdy ktoś mówi choćby tak oczywiste rzeczy jak
to, że z dwóch facetów małżeństwa nie będzie.
No i frustrują się biedacy,
bo Polacy jakoś nie kupują ich
jedynie słusznej histerii tak,
jak ją kupują gdzie indziej.
Przypomnę sprawę sprzed 7
lat, gdy Benedykt XVI mianował ks. Gerharda Wagnera na
biskupa pomocniczego diecezji Linz w Austrii. W mediach
poszło, że to „konserwatysta”,
bo wypowiadał się krytycznie m.in. o promocji gejowskiego stylu życia. Zrobiła się tak gigantyczna
afera, że nominat po dwóch tygodniach zrezygnował.
Aż się prosi, żeby zacytować św. Pawła:
„Przyjdzie chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą
znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ
ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4,3).
I tak rzeczywiście robią. Tworzą sobie Kościółki
coraz większych prędkości, nie zważając na to, że
prędkość nic nie da, gdy kierunek jest błędny.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Kto jest naprawdę skruszony, jest
godzien przyjęcia Komunii św., nawet
jeżeli się nie wyspowiadał, ale tylko
nie uczynił tego z pogardy dla religii i
miał słuszną i racjonalną przeszkodę,
aby opóźnić spowiedź. Ten, kto jest
naprawdę skruszony i nie może
przyjmować sakramentów Kościoła,
jest godzien wiecznego życia, a w
naturalnej konsekwencji jest godzien
również przyjąć Komunię św.”
(św. Albert Wielki).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Bóg zapłać za złożone
ofiary.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Ostatnie roraty w piątek o godz. 17.00 nagrody dla dzieci
za uczestnictwo w roratach, będą rozdane 6 stycznia 2017r w Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.
3. W parafii można jeszcze nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie
mniejsza niż 10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj
wspólnego dzielenia się poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach, Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Zachęcamy
również do nabywania Świec Caritas (duże 15zł i małe 6 zł) Jak co roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom.
Okażmy serce!
4. W sobotę 24 XII Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Msza św. godz. 8.00 Ze względu na wieczerzę wigilijną w
naszych domach, w Kościele nie będzie Mszy św. wieczornej, natomiast zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00
5. W czwartek 22 XII po Mszy Św. wieczornej zapraszamy mężczyzn z naszej parafii na oprawienie i ustawienie
choinek w naszym Kościele na Boże Narodzenie, oraz młodzież, ministrantów i wszystkich, którzy chcą posłużyć
pomocą przy strojeniu choinek i żłóbka. Za troskę, zainteresowanie i pomoc już z góry serdecznie dziękujemy.
6. W przyszłą Niedzielę, czyli w Uroczystość Bożego Narodzenia, podamy program wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy, gdyż rozpoczniemy kolędę, już od wtorku 27 XII od godziny 9.00 Przypominamy iż:
Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące
świece, kropidło i talerz ze święconą wodą.
Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci lub młodzież ucząca się w szkole
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 18.12.2016-24.12.2016

18 grudzień - IV Niedziela Adwentu
7.00+ Władysław i Kazimiera Gemzowie
9.00+ Ireneusz Wnuk; + Maria i Franciszek Kmita
10.30+ Andrzej Żak 3 r. śm.
12.00* Za parafian
17.00+ Kazimierz Grajdek; + Stanisław i Helena
Wierzbiccy; + Maria kołodziej
19 grudzień - Poniedziałek
7.00+ Sylwester Migalski
- od sąsiadów z bloku 131, 133 i 135
7.00+ Michalina Mól - od bratowej Klary Pniak z
córką Anną Pietras z rodziną
17.00+ Zofia Ceglarska - od Marka Kosmali z rodziną
20 grudzień - Wtorek
7.00+ Sabina Kazimierczak
7.00+ Michalina Mól - od siostry Weroniki z rodziną
17.00 + Zofia Ceglarska - od Jarka z rodziną
21 grudzień - Środa
7.00+ Michalina Mól - od Heleny Tkacz z rodziną
+ Zbigniew Mól 31 r. śm. - od córek z rodzinami
7.00+ Sylwester Migalski
- od sąsiadów z bloku 131, 133 i 135
17.00*Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
22 grudzień - Czwartek
7.00+ Lidia Biedak - od męża Córki i wnuka
7.00+ Sylwester Migalski
- od sąsiadów z bloku 131, 133 i 135

17.00+ Agnieszka Stanek 19 r. śm.
23 grudzień - Piątek
7.00+ Jan Mirocha - od Wiesławy Wieczorek
7.00+ Bronisław Jurkowski - od żony z dziećmi
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
24 grudzień - Sobota
Wigilia Bożego Narodzenia
8.00+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt; + Antonina i
Konstanty Ćmak; + Krystyna i Marian Cygan
8.00+ Jan Mirocha - od Andrzeja i Henryki Wieczorek
8.00+ Tadeusz Sojka - od córki
24.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Andrzeja
Kowalczyków w 35 r. ślubu
24.00+ Władysław i Genowefa Jagła; + Stanisław
Kowalski; + Jan, Janina i Jan Gałeccy; + Edward Żyła
24.00 + Maria Firek - od chrześnicy Kamili z mężem
Januszem, synem Dawidem i Jakubem Knera

Do wspólnoty Kościoła został
włączony:
Adrian Cudak

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym
i miej ich w swojej opiece.

