Nr 54/2017 (319)







W TYM NUMERZE
Zamyślenia nad
Słowem Bożym
Plan kolędy

Objawienie Pańskie
Trzej Królowie
Ogłoszenia

Niedziela Świętej Rodziny:

31 grudzień 2017

KALENDARIUM

* 01 styczeń
Uroczystość Świętej Bożej rodzicielki - Maryi
* 02 styczeń Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i Doktorów Kościoła
* 06 styczeń Uroczystość Objawienia Pańskiego

 Intencje

Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a
Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił
Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i
nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Łk 2 22-40

W bezpiecznych dłoniach Miriam

Bóg nie zwraca uwagi na wyjątkowych
ludzi, ale na tych, którzy bez wyjątku wszystko
Jemu ofiarowują. Miriam była taka zawsze. Nie
zwracała czyjejkolwiek uwagi, ale zwracała
wszystko, co otrzymywała, Bogu. Widzimy Ją w
świątyni z jedynym maleńkim Synkiem, którego
całkowicie oddała Ojcu niebios. Wkroczyła do
ogromnego gmachu świątyni, przynosząc swój

najmniejszy Skarb. W Jej dłoniach to, co najmniejsze, jest miłe Bogu. Dziecko na Jej rękach nie
umiało mówić, ani nie było na tyle dojrzałe, by o
własnych siłach wejść do świątyni. Nie potrafimy
Bogu nic powiedzieć, a nasza nieumiejętność zbliżania się do Niego, mimo dorosłego wieku, przypomina niezaradność niemowlęcia.
Miriam przynosi i oczyszcza każdego z nas,
jeśli tylko powierzamy się Jej. Dlatego nawet naj-
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skromniejszy czyn, najcichsze słowo, nieudolną
myśl, nieudany los, beznadziejną sytuację, pomyłkę
życiową, a nawet skalane sumienie zanosimy Jej, a
Ona to wszystko naprawia i oczyszcza, a co najważniejsze – oddaje Bogu. Niczego Bogu nigdy nie odmówiła, dlatego Bóg też wszystko od Niej przyjmuje. Ostatecznie oddajemy się Jej całkowicie, aby
dostać się do nieba.
Tekst Apokalipsy z 12 rozdziału mówi, że
jej Dziecię zostaje PORWANE do nieba. Tak właśnie, PORWANE! Wizja ta odnosi się do Jezusa,
ale też do każdego, kto zechce być Jej dzieckiem.
Inni muszą się sami porywać na niebo, ale jeśli ktoś
odda się Jej ramionom, niebo porywa się na tego
człowieka. Kto Jej się oddał, niebo stara się jeszcze
usilniej o niego. Jeśli ktoś chce Jej się powierzyć,
niech żyje tak jak Ona: skromnie, jakby w cieniu
całego świata, bez nadmiernych ambicji, bez wielkich tytułów czy prestiżu, bez kariery i intryg, bez
oskarżeń i rywalizacji, bez kłamstwa i górowania
nad innymi. Jakże blisko jest Ona tych, którzy żyją
w samotności serca, opuszczeni i nieudani, pomijani

Plan Kolędy od 02 I - 08 I 2018

02.01.2018r
Od godz. 9.00
1) Morusy i Śrubarnia
Od godz. 9.00
2) ul. Słowackiego (od końca)
03.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Narutowicza, Wschodnia
i Sawickiej
Od godz. 12.00
2) ul. Słowackiego 9,10
04.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Mickiewicza i Bzowska
Od godz. 15.00
2) ul. Szkolna i Słowackiego 7,4
05.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Spacerowa, Spokojna,
Konopnickiej

Tabor

i lękliwi. Kochajmy Miriam i szanujmy Ją!
Podobna jest do siostry Mojżesza, która potrafiła zatroszczyć się o jego los. Mały chłopczyk
ukryty w papirusowej skrzyni dryfował pośród trzcin
nad brzegiem Nilu, wśród krokodyli, ale pilne oko
jego siostry ustrzegło go od wszelkich niebezpieczeństw. Piastunka Joszeba uratowała małego Joasza, gdy groziła mu śmierć z ręki królowej Atalii.
Ukryła małego chłopca w tajemnych komnatach
świątyni jerozolimskiej. Czyż nie został on później
królem? Podobnie Miriam potrafi uratować nas od
najbardziej niebezpiecznych zasadzek, jakie czyhają
na nas każdego dnia. W rękach Miriam odnajdziemy
ciszę, uspokojenie, troskę, zrozumienie, bezpieczeństwo i miłość Boga. A co najważniejsze, Ona uczyni
nasz los ciekawszym niż los Mojżesza czy Joasza.
Ona potrafi tak wpłynąć na nasze roztrzęsione strachem serce, iż ustąpią z niego lęk, agresja, złośliwość, wyszukiwanie drzazg w źrenicach braci i
sióstr, użalanie się na nieszczęśliwe życie i niezgoda
na swój los.
o. Augustyn Pelanowski

Plan Kolędy od 02 I - 08 I 2018

05.01.2018r
Od godz. 15.00
2) ul. Mieszka I
06.01.2018r
Od godz. 15.00
1) ul. Kościuszki ( parzyste )
od nr 2-50
08.01.2018r
Od godz. 9.00
1) ul. Słowackiego 1,2,3,8,12,11
Od godz. 9.00
2) ul. Sienkiewicza (od końca) i
ul. Wodna
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:

Śp. Józefę Grzanka, 82 lata

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

2017,

numer

54

Objawienie Pańskie - Trzech Króli

Święto Trzech Króli obchodzone było już w
III wieku. Jego inspiracją stała się biblijna
opowieść o mędrcach ze Wschodu, którzy w
Ewangelii św. Mateusza złożyli pokłon Jezusowi.
Ewangelia św. Mateusza nie mówi o
„królach”, lecz o „magach” lub – według innych tłumaczeń – „mędrcach” ze Wschodu,
którzy idąc za gwiazdą, przybyli do Jerozolimy i Betlejem w poszukiwaniu nowo narodzonego króla żydowskiego.
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Króli.
Magów – jak czytamy w Ewangelii – do Betlejem przywiodła gwiazda. Niemiecki XVII
-wieczny astronom Johannes Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez
zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło
się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa
(trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził
dopiero w VI wieku Dionizy Mały; przy obliczeniach pomylił się jednak o siedem lat –
Jezus faktycznie urodził się w 7 roku przed
Przybyli do stajenki i złożyli dary. Według naszą erą). Inni przypuszczają, że była to kotradycji były nimi: złoto – symbol godności meta Halleya, która także w owym czasie się
królewskiej, kadzidło – symbol godności ka- ukazała.
płańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci. Od przełomu XV i XVI wieku w kościołach
poświęca się w święto Trzech Króli kadzidło
Ewangelista Mateusz nie podaje liczby ma- i kredę.
gów. Malowidła w katakumbach rzymskich z
wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech Od ośmiu lat organizowane są na ulicach
lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian wystę- polskich miast Orszaki Trzech Króli. Jest to
puje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w nowa, świecka tradycja, która cieszy się cotradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze raz większą popularnością. W tym roku odwzględu na opis, że złożyli trzy dary. Tę będą się one również w wielu miastach całej
liczbę mamy np. w mozaice w bazylice św. Polski oraz w miejscowościach za granicą.
Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także W Polsce Trzech Króli był dniem wolnym
Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy od pracy do 1960 r. Od kilku lat jest to nadal
wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od dzień wolny od pracy.
wieku VIII pojawiają się imiona trzech magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one
TRZEJ KRÓLOWIE
zupełnie dowolne, niczym niepotwierdzone.
W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykanin, Melchior – jako dający złoto Europejczyk, Baltazar – jako król azjatycki przynoszący do
żłóbka kadzidło.

Od XII wieku tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią. Pewne jest, że w 1164 r.
abp Rainald von Dassel kierujący kancelarią
cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad
Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu
szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Niedzielą kończymy stary rok 2017. Msza Św. z nabożeństwem dziękczynno - przebłagalnym w Kościele o godz. 17.00 i sprawozdanie całoroczne. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień
roku hymn: Ciebie, Boga, Wysławiamy.
2. A jutro 1 I 2018r Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Św. O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym
czasie. Do tej praktyki przypisany jest odpust zupełny. Msze Św. w porządku Niedzielnym. Również do tego dnia dzieci przynoszą plansze
z rorat, nagrody zostaną rozdane 7 I 2018r w Uroczystość Chrztu Pańskiego.
3. Natomiast w sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień misyjny dzieci. Msze Św. w porządku Niedzielnym. W tym dniu błogosławimy kadzidło i kredę. Kredą znaczymy drzwi naszych domów: K+M+B 2018r na znak: Christus mansionem benedicat - Chrystus mieszkanie błogosławi. Jest to również I Sobota miesiąca, nie będziemy odwiedzać chorych, gdyż w grudniu sakramentalnie zostali przygotowani
na Święta, a w styczniu zostaną odwiedzeni i pobłogosławieni z racji wizyty duszpasterskiej. Następne odwiedziny chorych z sakramentami
będą w I Sobotę lutego. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenie i odwiedziny chorych w każdej chwili. Msza Św. w I sobotę miesiąca dla Kół
Różańcowych o godz. 17.00
4. W I czwartek miesiąca ogarnijmy modlitwą wszystkich kapłanów i módlmy sie o nowe i liczne powołania kapłańskie, a w I Piątek miesiąca, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej z racji Świąt Bożego Narodzenia, wystarczy w tym dniu być na Mszy św. i przyjąć Komunię św.
Jeżeli nie, to wyspowiadać się możemy przed Mszą św. ranną lub wieczorną.
5. 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.
6. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Chrztu Pańskiego. Przypomina Chrzest Jezusa w Jordanie i zapowiada Sakrament Chrztu św.
7. Trwa wizyta duszpasterska tzw. kolęda. 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. Podajemy program wizyty duszpasterskiej na kolejny tydzień ( jest dostępny również na str. internetowej, w gablocie i
naszej gazetce parafialnej na str.2)

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

w czasie wizyty duszpasterskiej po Mszy Św. rannej.
Za utrudnienia przepraszamy!

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 31.12.2017-07.01.2018

31 grudzień - Niedziela Świętej Rodziny
7.00+ Tadeusz Mikulski i jego zm. rodzice;
+ zm. z rodziny z Warszawy i Ogrodzieńca
9.00+ Aniela i Franciszek Dzik - od rodziny
10.30+ Helena w 19 r. śm., Dorota, Zbigniew, Rafał, Stefan i
Tadeusz Markiewiczowie
12.00+ Anna i Walenty Wnuk;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak; + Zofia Zub
17.00* Za parafian na zakończenie starego roku 2017
01 styczeń - poniedziałek
Nowy Rok 2018 Świętej Bożej Rodzicielki
7.00+ Piotr Wacowski - od żony
9.00+ Małgorzata Milejska; + Marianna, Jerzy Półkoszek;
+ Stanisława Klimczyk; Leon, Czesław, Bronisława i
Maciej Wacowscy; + Władysława i Roman Smętek;
10.30+ Stanisław Uliniarz - od wnuka Dawida z rodziną
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Szczepana w 55 r. ur. i
Franciszka Kusiek w 1 r. ur.
17.00+ Anna Kasprzyk i zm. z rodziny Kozaków
- od siostry Stanisławy z rodziną
02 styczeń - wtorek
7.00+ Wacław Piątek - od Zofii i Edmunda Kaziród
7.00+ Zdzisław Biedak - od siostrzenicy Magdaleny z rodziną
7.00+ Mieczysław Krzyżanowski - od Joanny Biedak i Małgorzaty
Gądek z rodzinami
03 styczeń - Środa
7.00+ Wacław Piątek - od Anety i Marcina Czelakowskich z dziećmi
7.00+ Zdzisław Biedak - od Sabiny Sprycha z dziećmi

7.00+ Emilia Rozlach - od córki Jadwigi z mężem
* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04 styczeń - I Czwartek
7.00+ Marianna Kajdańska - od córki
7.00+ Zdzisław Biedak - od Zofii i Edmunda Kaziród z dziećmi
7.00+ Wacław Piątek
- od Tomasza i Magdaleny Kaziród z dziećmi
05 styczeń - I Piątek
7.00+ Wacław Piątek - od Wacława Firka, Zdzisława Biedaka
i rodziny Pośpiech i Wojciechowskich
7.00+ Marianna Kajdańska
- od wnuczka Kazimierza z rodziną
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
06 styczeń - I Sobota
Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00+ Edward i Antonina Piątek; + Lucjan Grzebieluch
9.00+ Stanisław Uliniarz - od wnuczki Oli z mężem
10.30+ Marianna i Mieczysław Kleszczyńscy
12.00+ Bronisława, Jan i zm. z rodziny Napiekło
17.00* Żywy Różaniec
+ Zofia Pogodzińska - od Koła Różańcowego
07 styczeń - Niedziela
Uroczystość Chrztu Pańskiego
7.00+ Mieczysław Krzyżanowski - od sąsiadów z bl. nr 2
9.00* Za parafian
10.30+ Stanisław Uliniarz - od prawnuczki Amelki i Gabrieli
12.00+ Marianna i Jerzy Półkoszek; + Stanisława Klimczyk
i zm. z rodziny Wacowskich
17.00+ Krystyna i Leon Ostrowscy

