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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i
szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2,41-52

Zaprosić Boga do rodziny
W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los
wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była w
tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają
nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji
Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie
jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu.
Małżeństwo, które jest sakramentalnym
„przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK
1601), stanowi fundament rodziny. Życie małżeń-

skie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu,
rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o
każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad
chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać film, korzystać z Internetu,
z Nim przyjmować gości. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać
oczy tym, którzy udają się do domu Ojca. Jeżeli o
tym się zapomina, jeśli nie dopuszcza się Boga do
codziennego życia w rodzinie, to rodzina zawsze
stanie się „duchową pustynią”.
Papież Benedykt naucza, że „kto się modli,
nie traci czasu, nawet jeśli wszystko wskazuje na
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potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do
działania” (DCE 36). Pochłonięcie aktywizmem
może prowadzić do tego, że modlitwa utraci swój
charakter chrześcijański i swoją prawdziwą skuteczność. Jeśli jednak dostrzeżemy jej wartość, może
stać się fundamentem w budowaniu małżeństwa i
rodziny.
Tak o modlitwie i porozumieniu w swojej
rodzinie mówi Marta: Czymś wspaniałym jest powierzanie prowadzenia codziennej modlitwy dorastającym dzieciom, które coraz mniej zdają sobie
sprawę z wagi tej modlitwy i nie pamiętają, że właśnie rozmowa z Bogiem, nie kolorowe czasopisma
czy modne ciuchy to prawdziwa droga do szczęścia.
W mojej rodzinie codziennie odmawiamy różaniec.
Nieważne, że któreś z dzieci ma dużo lekcji, a rodzice zapracowani nie mają siły na odmówienie różańca. Zostawiamy wszystkie obowiązki codziennego
życia i klękamy przed obrazem Jezusa lub Maryi,
powierzając się w modlitwie różańcowej i odmawiając pacierz.
Rodzice po długotrwałej praktyce kiedyś dali

Tabor

mi wybór chcąc sprawdzić czy naprawdę umiłowałam tę „łódź ratunkową”, pozwolili mi dokonać wyboru: „Jeśli chcesz możesz modlić się dzisiaj z nami,
jeżeli nie to nie musisz. Nikt nie będzie na Ciebie
krzyczał, ani Cię zmuszał. Dziś dajemy Ci wolny wybór”. Teraz wydaje mi się to oczywiste. ale wtedy
mój wybór wydawał się rodzicom raczej niemożliwy.
Kiedy już miałam powiedzieć, ze nie mam ochoty się
dziś modlić coś zamknęło mi usta, a w głębi duszy
usłyszałam słowa: „Pomódl się, Bóg Cię ukochał”.
Odpowiedziałam: „Tak, modlę się z wami”. ’
Wielu małżonków, którzy mają już za sobą
długi staż małżeński, mówią, że wytrwali dzięki
wsparciu i opiece Bożej. Dlatego wspólnie świętują
imieniny, urodziny, a w rocznicę zawarcia małżeństwa zamawiają Msze Święte dziękczynne, by jednocześnie prosić dla siebie i swoich bliskich o łaski
potrzebne na dalsze lata życia. W ten sposób przypominają sobie, że miłość jest „więzią doskonałości” i
ona jedynie się liczy.
Ks. Leszek Smoliński

Plan wizyty duszpasterskiej, kolędy na kolejny tydzień 31.12.2018r - 08.01.2019r
31.12.2018 godz. 9.00
1. ul. Słowackiego 4,7,9,10,12,13,14
2. ul. Szkolna i ul. Słowackiego 1,2,3,8,11
3. ul. Słoneczna i ul. Różana
02.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Wodna, ul Sienkiewicza i Pl. Piłsudskiego
2. ul. Słowackiego
3. ul. Narutowicza, ul. Wschodnia i ul. H. Sawickiej
03.01.2019 godz.9.00
1. ul. Południowa, ul. Hetmańska i ul. Krasickiego
2. ul. Sobieskiego, ul. Krótka, ul. Mieszka I,
ul. Polna i ul. Jadwigi
godz. 15.00 3. ul. Nowy Świat i ul. Kopernika
04.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Kościuszki- nieparzyste i ul. Cicha
2. ul. Kościuszki – parzyste
godz. 14.30 3. ul. Cmentarna i ul. Bzowska
05.01.2019 godz. 9.00
1. ul. 1 Maja – nieparzyste
2. ul. 1 Maja – parzyste
3. ul. Piastowska i ul. Wrzosowa
07.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Ogrodowa, ul. Książęca, ul. Kolorowa i
ul. Malinowa
2. ul. Spacerowa, ul. Spokojna, ul. Konopnickiej i
ul. Leśna
3. ul. Paderewskiego, ul. Szeroka i Pl. Wolności
08.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Orzeszkowej - uzupełnienia
2. ul. Mickiewicza
3. ul. Orzeszkowej - uzupełnienia

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.
Na czas wizyty duszpasterskiej
tzw. kolędy Msze św.
po południu w tygodniu,
będą tylko w Piątki i Soboty.
W inne dni zapraszamy na Mszę
św. rano o godz. 7.00
Godziny urzędowania Kancelarii
Parafialnej w czasie wizyty duszpasterskiej po Mszy Św. rannej. Za
utrudnienia przepraszamy!
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Prawo Dziecka
Boże Narodzenie kwestionuje się tam, gdzie się kwestionuje każde narodzenie.
Nowy rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak jeszcze przed nominacją ośmielił się powiedzieć w Senacie o procedurze in vitro:
„Od strony prawno-moralnej
jest to metoda niegodziwa, bo
w znaczącej liczbie poczęć
powoduje, że poczęte istoty
ludzkie, poczęte dzieci, nie są
wystarczająco chronione”.
Zaraz podniósł się krzyk o
stygmatyzacji, i to nie tylko z
lewej strony. „Dzieci poczęte
z in vitro dziękują swojemu
rzecznikowi” – ironizowała na Twitterze blogerka
Kataryna.
Niesłusznie. Niegodziwość metody poczęcia nie
oznacza niegodziwości poczętych. Dlatego nowy
rzecznik upomniał się o wszystkie dzieci – nie tylko
o te, które w procesie poczęcia in vitro miały szczęście zostać wybrane do urodzenia. Także o te mrożone. I również o te, które zostały wybrane, ale po
czasie okazało się, że ich stan odbiega od oczekiwań, i rodzice każą je zlikwidować. Rzecznik dał w
ten sposób dowód, że poważnie traktuje swoje obowiązki. Wreszcie! Bo poprzednik nigdy się nawet
nie zająknął o swoich najgorzej traktowanych podopiecznych. O dzieci bite dbał, ale o zabijane już
nie. O molestowane się troszczył, ale o mrożonych
milczał – choć do ich obrony zobowiązuje go ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Brzmi ona: „W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka
od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności” (art.
2.1.).
To dobrze, że istnieje taka ustawa, „w której rozumieniu” jest to, co rozumne – że mianowicie ludzką
godność ma ten, kto się począł. Sposób poczęcia na
tę godność nie wpływa. Sto złotych ma przecież jednakową wartość, niezależnie od tego, czy je zarobię,
czy ukradnę. Nie w godności dzieci więc problem,
lecz w tym, że dorośli tak często ich godności nie
uznają, przesuwając termin uznania ich człowieczeństwa na urodzenie. Wcześniej segregują je na
planowane i nieplanowane, chciane i niechciane,
Do wspólnoty Kościoła została
włączona:
Julia Myrta
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

zdrowe i chore. Tym sposobem segregują własne
błogosławieństwo, bo dziecko jest zawsze błogosławieństwem. Przyjęte dziecko – przyjętym, nieprzyjęte
– odrzuconym. Konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia są zawsze społeczne. Przyjęcie dzieci
wzbogaca ludzkość, ich
usunięcie zubaża wszystkich.
Nie przeżywalibyśmy radości z narodzenia Syna Bożego, gdyby nie Jego wcielenie w dniu zwiastowania. To Dziecko, które Mama przyjęła z bezwarunkową miłością, zmieniło wszystko. I to Dziecko, od
początku prześladowane, pokazuje, jak wiele wysiłku potrafią ludzie włożyć w zniszczenie własnego
szczęścia. Wielu się udaje. Nic dziwnego, że w społeczeństwach narasta chęć zlaicyzowania urodzin
Pana Jezusa. Ludzie chcą świętować, ale bez Solenizanta. Może On przypomina im te wszystkie niedoszłe urodziny w ich domach?
Walczą więc z Dzieckiem, jak walczył Herod, nieświadomi, że tylko w tym Dziecku jest ich uzdrowienie i uspokojenie sumień, i ocalenie. Oby to do
nich dotarło. To najlepsze życzenia.
Franciszek Kucharczak

O DUCHU ŚWIĘTYM
Dary Ducha Świętego. Uzdalniają nas do:
mądrości - wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie;
rozumu - łatwego przyjmowania natchnień
Ducha Św.;
umiejętności - właściwego oceniania spraw
ziemskich;
rady - właściwego rozwiązywania trudności
życiowych;
męstwa - ponoszenia ofiar dla Boga i walki z
szatanem;
pobożności - radosnej czci naszego Ojca;
Bojaźni Bożej - walki z grzechami, które zasmucają naszego Ojca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim oraz prawie Diecezji Sosnowieckiej.

1. Jutro 31 XII kończymy stary rok 2018. 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. We wtorek 1 I 2019r 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. Również do tego dnia dzieci przynoszą plansze z
rorat, nagrody zostaną rozdane 6 I 2019r o godz. 12.00 w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
3. W Uroczystość Objawienia Pańskiego. przeżywamy dzień misyjny dzieci. W tym dniu błogosławimy kadzidło i kredę. Kredą znaczymy drzwi naszych domów: K+M+B 2019r na znak: Christus mansionem benedicat - Chrystus mieszkanie błogosławi.
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. W 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
5. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w piątki w Mszy św. zbiorowej
o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.
6. W Niedzielę 13.01.2019r Uroczystość Chrztu Pańskiego. Przypomina Chrzest Jezusa w Jordanie i zapowiada Sakrament Chrztu św.
Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
W tygodniu: w Kościele parafialnym, na czas kolędy o godz. 7.00
w piątki i soboty o godz.7.00 i 17.00;
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
Na czas kolędy po Mszy św. o godz. 7.00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.12.2018-06.-01.2019r
30 grudzień - Niedziela
7.00+ Aniela, Mieczysław i Marian Podsiedlik;
+ Katarzyna, Konstanty, Adam i Antoni Wnuk
9.00+ Piotr Podsiadło w 10 r. śm.
10.30+ Helena w 20 r. śm., Dorota, Stefan i
Tadeusz Markiewicz
12.00* Za parafian
17.00+ Ksawery, Edward, Agnieszka i Antoni Kłek;
+ Aniela i Marian Wyleciał
31 grudzień - poniedziałek
7.00+ Anna Janus
- od Stanisławy i Leszka Kuźniaków z rodziną
7.00 + Janina Lubach w 2 r. śm. - od córki z rodziną
17.00* Za parafian Zakończenie Roku 2018
01 styczeń- wtorek
Nowy Rok 2019
7.00+ Władysław Kuźniak; + Mieczysław i Stanisława
Jagła; + Krystyna Mikoda
9.00+ Jerzy Biedak - od żony Urszuli
10.30+ Alfreda i Krzysztof Purgał - od córek i wnuczki
12.00* Za parafian
17.00+ Eugeniusz Szlachta
- od syna Tomasza z rodziną
02 styczeń - Środa
7.00+ Anna Janus
- od Stanisławy Kóźniak i rodziny Żaków

7.00+ Marian Kowalski
- od Agnieszki Musialskiej z rodziną
7.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
03 styczeń - I Czwartek
7.00+ Marian Kowalski
- od siostry Danuty z synem i rodziną
7.00+ Eugeniusz Szlachta
- od wnuczki Karoliny z Jastrzębia Zdroju z rodziną
7.00+ Marianna i Ryszard Dajer
- od córki Janiny z rodziną
04 styczeń - I Piątek
7.00+ Anna Janus - od brata Józefa
7.00+ Eugeniusz Szlachta - od Teresy i Marka Nowaków
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
05 styczeń - I Sobota
7.00+ Eugeniusz Szlachta - od brata Edwarda z żoną
16.00* Żywy Różaniec
17.00+ Marian Słowik - od żony Leokadii
06 styczeń - Niedziela
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
7.00+ Jerzy Biedak - od Anny i Pawła Grobelak z rodziną
9.00+ Eugeniusz Szlachta - od brata Ludwika z rodziną
10.30+ Stanisław i Kazimierz Czekała
12.00* Za parafian
17.00+ Marian Słowik
- od syna Sławomira z żoną Renatą

