Gazetka niedzielna parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
27 listopada 2011 r. I niedziela Adwentu

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie.
Mk 13, 35-37

Oczekiwanie Mesjasza i tęsknota za Nim
spełniły się w dniu narodzenia Jezusa jako
małego dziecka w Betlejem. Skończył się wówczas pierwszy Adwent, to jest okres oczekiwania, trwający przez wiele wieków.
W obecnym czasie przeżywamy inny
Adwent. Dzisiejsze słowo Boże uświadamia
nam, że czeka nas w przyszłości ponowne
przyjście Syna Bożego na ziemie, które będzie
miało miejsce przy końcu czasów – tzw. Paruzja.
Chrystus przynagla nas, abyśmy byli na ten czas
przygotowani i poleca czuwać, czyli być czuj-

nym. Moment ten może bowiem nastąpić
w każdej chwili.
Wołanie Mistrza wskazuje na szczególną
troskę o budowanie głębokiej więzi ze Zbawicielem. Chrystus chciałby być nie tylko naszym
niedzielnym gościem. Chciałby być na co dzień
w naszych rodzinach i zakładach pracy. Chciałby
zajmować w nich nie tylko kącik, ale miejsce
centralne. Jeśli tak się stanie, wówczas będziemy
gotowi spokojnie stanąć przed Nim w chwili
rozstania się z tym światem.
W kontekście słów Pana Jezusa czuwać to
znaczy trwać w takim stanie ducha, który Nie
pozwoliłby nas zaskoczyć, ale umożliwił przejście do chwały niebieskiej. Mowa tu przede
wszystkim o trwaniu w stanie łaski uświęcającej
i mocnej wierze w to, że tylko dzięki Chrystusowi możemy doznać odkupienia.

Drodzy Parafianie!
Z wielką radością oddajemy do Państwa rąk pierwszy po wznowieniu numer gazetki parafialnej
"Tabor". Gazetka ma nową odsłonę i ukazywać się będzie co tydzień w niedzielę. Ze względu na jej
parafialny charakter będą Państwo mogli przeczytać w niej o istotnych dla naszego lokalnego
Kościoła sprawach. Znaleźć będzie można w niej między innymi relacje z życia parafii, obchodów
świąt i uroczystości, jak również artykuły poruszające sprawy dotyczące nas wszystkich. Ponadto w
każdym numerze będziemy starać się zamieszczać rozmaite tematy poświęcone sprawom wiary. W
gazetce istnieć będzie kilka rubryk stałych. Będą nimi rozważanie niedzielnego słowa Bożego,
ogłoszenia duszpasterskie i intencje Mszy świętych na bieżący tydzień. Pragniemy również
wprowadzić rubrykę "Kącik życzeń", w której można będzie na łamach naszej gazetki złożyć
życzenia na przykład swoim bliskim z okazji imienin, czy innych okazji. Więcej na ten temat można
przeczytać na następnej stronie.
Ponieważ aby nasza gazetka mogła powstawać, potrzeba pewnych nakładów finansowych na
pokrycie kosztów zakupu papieru i druku. Dlatego też proponujemy składanie ofiary w dobrowolnej
wysokości na pokrycie tychże wydatków. Z funduszy tych chcemy także w miarę możliwości
pokrywać koszty związane z prowadzeniem duszpasterstwa wśród dzieci i młodzieży oraz inne
słuszne wydatki.
Specjalnie na potrzeby gazetki stworzyliśmy skrzynkę mailową, na którą można przesyłać
propozycje lub też uwagi związane z naszą gazetką: tabor.ogrodzieniec@op.pl
Wszystkim naszym czytelnikom życzymy miłej lektury.
Redakcja

Adwent

A

dwent to czas radosnego oczekiwania na
przyjście Pana Jezusa. Zaczyna się w
niedzielę po uroczystości Chrystusa

Króla, czyli między 29 listopada a 3 grudnia.
Trwa od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze
są niedzielami. Adwent kończy się wigilią
Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się
z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela
Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi od łacińskiego
„adventus”, co oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to oznaczało oficjalny
przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas
przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie
na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż
jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego
też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej
czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
Owo oczekiwanie ma swoje trzy znaczenia:
1. Najpierw wspominamy oczekiwanie na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa. Łączymy się z
tymi wszystkimi pokoleniami ludzi sprawiedliwych z czasów starego testamentu, którzy przez
wieki oczekiwali na przyjście Mesjasza. Liturgia
adwentowa ukazuje postacie tych świętych,

którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście
Mesjasza. Bóg już po grzechu pierworodnym
obiecał, że przyjdzie „Potomek” Niewiasty,
który zgładzi szatana. Naród wybrany przez
wieki z nadzieją oczekiwał spełnienia tej obietnicy. Jan Chrzciciel stał się głosem wołającym,
który zapowiadał przyjście Oblubieńca. Wpatrujemy się także w Maryję, która w szczególny
oczekiwała sposób Jezusa. Ona poprzez swoje
„niech mi się stanie”, które wyraża Jej posłuszeństwo, uczy nas posłuszeństwa Słowu
w wierze.
2. Bezpośrednio nasze myśli biegną ku Bożemu
Narodzeniu - oczekujemy świąt. Poprzez modlitwę, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy się do tego świątecznego czasu. Bóg stał
się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc i my

winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się
z wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno
się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc
przygotować się na spotkanie z Jezusem.
3. Jednocześnie nasze myśli biegną ku przyszłości - przypominamy sobie, że kiedyś Jezus
ponownie przyjedzie na ziemię, by usunąć zło
i zakrólować nad całym światem. Oczeki-wanie
na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Adwent
przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek,
który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne dlatego, że jest
czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem
na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

Ogłoszenia
duszpasterskie
1. Kalendarz liturgiczny:
Środa – święto św. Andrzeja Apostoła
Sobota – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
2. Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. Od poniedziałku
będą odprawiane Msze św. roratnie o godz.
17.00 dla dzieci i młodzieży.
3. Można już nabyć opłatki u Pana Organisty
po każdej Mszy św. pod chórem w przedsionku
Kościoła.
4. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00. Liturgię
ubogaci występ naszej młodzieżowo- dziecięcej
Orkiestry z Ogrodzieńca. Po Mszy św. koncert
z okazji wspomnienia św. Cecylii patronki
muzyki kościelnej.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek
i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się

w intencji kapłanów i o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. O godz.15. Msza św.
w Cementowni. W piątek, spowiedź w godz.
16.00 – 17.00. W sobotę o godz. 7.00 Msza św.
i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
W tym dniu od godz. 9.00 będziemy odwiedzali
chorych. Prosimy zgłaszać ich w zakrystii.
6. MAMA-MED zaprasza na bezpłatne badania 3-4 grudnia. Więcej informacji w gablocie.
7. W niedzielę za tydzień będzie zbiórka
do puszek na pomoc Kościołowi Katolickiemu
na Wschodzie.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
9. Na owocne przeżywanie Adwentu życzymy
naszym parafianom i wszystkim gościom
Szczęść Boże.

Kącik życzeń
Jeżeli chcesz na łamach naszej gazetki złożyć życzenia swoim bliskim, przyjaciołom
bądź znajomym, po prostu przyślij nam treść swoich życzeń na adres kacikzyczen@op.pl, a my
zamieścimy je w najbliższym numerze gazetki w tej rubryce.

INTECJE MSZY ŚWIĘTYCH
28 listopada – 4 grudnia 2011 r.
28 listopada – poniedziałek
700
1) + Chryzant Markiewicz – od kuzynki Anny Kurzak z rodziną.
2) + Alfred Chyżowski – od koleżanek córki: Jadwigi Wierzbickiej, Jadwigi Boguckiej,
Marii Maciążek.
00
17
+ Władysława Rudy – od córki Anny z rodziną.
29 listopada – wtorek
700
1) + Chryzant Markiewicz – od Zofii Niedzielskiej z synem.
2) + Alfred Chyżowski – od sąsiadów Żak z całą rodzina.
00
17
+ Józef Jasiński – w 10. r. śmierci.
30 listopada – środa
700
1) + Chryzant Markiewicz – od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel.
2) + Alfred Chyżowski – od żony.
00
17
+ Władysława Rudy – od Kazimiery Podsiadło z rodziną.
1 grudnia – czwartek
700
1) + Chryzant Markiewicz – od rodziny Paleczków.
2) + Alfred Chyżowski – od córki z mężem.
00
17
+ Zofia Zapart – od córki Wandy z mężem oraz wnuczki Marty i prawnuczki Kingi.
2 grudnia – piątek
700
1) + Agnieszka, Antoni, Ksawera, Edward Kłak; Irena Pilarska-Malewska; Leon Malewski.
2) + Władysława Wacowska – od rodziny Kowalskich.
00
17
NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH.
3 grudnia – sobota
700
1) + Chryzant Markiewicz – od rodziny Łydków i Haliny Rogowicz.
2) + Alfred Chyżowski – od syna z rodziną.
00
17
NABOŻEŃSTWO DO M.B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
4 grudnia – niedziela
700
Za parafian.
00
9
+ Helena, Franciszek Słota.
00
11
+ Zyta i Andrzej Palińscy; Konstanty, Bronisława Molenda.
00
17
+ Adam Siedlecki – w 3. r. śmierci od żony.

Stopka redakcyjna
Redakcja gazetki:
Ksiądz Jacek Furtak, Proboszcz
Ksiądz Mariusz Olejnik
Ksiądz Michał Kocjan (redaktor odpowiedzialny)
e-mail: tabor.ogrodzieniec@op.pl
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące gazetki
prosimy kierować na powyższy adres
lub bezpośrednio do księży odpowiedzialnych.

Adres:
Rzymskokatolicka Parafia
Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
ul. Kościuszki 33
42-440 Ogrodzieniec
tel. 699-189-130 (telefon dyżurujący)
www.parafia.ogrodzieniec.pl

