
 

  

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik 
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opusz-
cza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie za-
leży mu na owcach.                     
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.      
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzyma-
łem od mojego Ojca». J10, 11-18 

znajemy Jego niewyczerpalną cierpliwość, On zaś 
widzi w naszych oczach niecierpliwą tęsknotę. 
 W rozdziale 6. Pierwszej Księgi Kronik jest 
lista miast, w których zamieszkiwali kapłani z rodu 
Kehata. Przy każdym z wyliczonych miast Biblia 
dodaje, jak nieodłączny refren, że kapłani otrzymy-
wali miasta zawsze wraz z pastwiskami. Nie otrzy-
mywali miast bez pastwisk. Zainteresowało mnie, 
dlaczego Biblia tak bardzo to podkreśla, że kapłani 
zawsze mieli mieć pastwiska – przecież nie trudnili 
się wypasem owiec czy kóz? Dla kogo te pastwi-
ska? A może kapłani zawsze muszą zadbać o to, by 
troszczyć się o wypas duchowy tych, którzy zostali 
im powierzeni? Sprawdziłem, jak nazywa się pa-
stwisko w języku oryginalnym, by dowiedzieć się, 
dla kogo te pastwiska kapłan musi przygotowywać. 

  Pasja Pasterza                   
Objawienie Boskiego Pasterza nie jest rodzajem 
rywalizacji z rządzącą elitą polityczną. Jezusowi 
nie chodzi o rewolucję na tym świecie. Pasterz 
prowadził stada owiec z miejsc zniszczonych i 
stratowanych na nowe, wyżej położone, świeże i 
pełne zdrowej paszy. Kto chce iść za Bogiem, ten 
nie może się zatrzymywać, lecz musi ciągle 
wkraczać w nowe obszary fascynacji i poznania. 
Podobnie Jezus prowadzi nas do coraz żyźniej-
szych obszarów duchowych. Staliśmy się dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym bę-
dziemy. Jezus nas nie pożyczył na jakiś czas, lecz 
wykupił swoją śmiercią na zawsze. Pragnie takiej 
bliskości między sobą nami, jaka jest między 
Nim a Ojcem. Wpatrując się w twarz Jezusa, po-
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* 23 kwiecień Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika    
   - Głównego Patrona naszej Ojczyzny. Jest to również dzień   
        imienin papieża Franciszka, nie zapomnijmy o modlitwie. 
 * 25 kwiecień Święto Św. Marka, Ewangelisty 
    * 26 kwiecień wspomnienie NMP Dobrej Rady   
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T a b o r  

Pastwisko lub łąka to migresz, ale rdzeniem tego 
określenia jest gerasz, które znaczy wypędzać, wy-
rzucać albo być wygnanym, wypędzonym, ode-
pchniętym, złupionym. Na pastwisko wyganiano 
owce, ale to słowo kojarzy się również z innym ro-
dzajem wypędzania, jakiego człowiek może do-
świadczyć od społeczeństwa. Wolą Boga jest, aby 
kapłan zawsze gromadził wokół siebie i karmił du-
chowo tych, którzy są wypędzeni, wygnani, złupieni 
przez los, odepchnięci przez środowisko! 
 W przypadku Chrystusa paszą dla dusz, któ-
rym pasterzuje, jest Jego życie. Kiedy ktoś czymś 
się pasjonuje, mówimy, że tym żyje. Ludzie żyją 
miłością, nienawiścią, sportem, nauką, kłamstwem i 
żyją życiem swoich dzieci, żyją sukcesami i czyimś 
nieszczęściem. Żyć samym Bogiem to najtrafniej-

szy wybór człowieczego serca. Bóg jest niepo-
wstrzymanie rozrzutny w obdarowywaniu swoim 
życiem. Czym żyjesz? Czy Jezus jest dla ciebie pa-
sją, fascynacją, kimś, bez kogo nie możesz żyć ani 
oddychać, ani funkcjonować, ani być zaspokojonym, 
ani zasnąć?     
 Słowo pasja: passio, oznacza w łacinie za-
równo cierpienie, jak i namiętność; a więc umiera-
nie, jak i ożywienie; radość i smutek, śmierć i życie. 
To bardzo mądre słowo! Pasja ma w sobie dwa obli-
cza: chwalebne i krzyżowe! Jezus mówi, że daje 
swoje życie dla nas, czyli umiera dla nas, ale to 
umieranie właśnie jest dla Niego czymś pasjonują-
cym, gdyż w ten sposób zdobywa nas ożywionych 
na wieczność.       
  o. Augustyn Pelanowski   

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    

wiarę (Mk 12, 41-44 i paralele; Mt 15, 28) i widział 
je jako obrazy królestwa Bożego (Łk 15, 8-10; Mt 
13, 33 i paralele; 23, 37 i paralele). Co najważniej-
sze, wzywał je, by były z Nim w drodze (Łk 8, 1-3) i 
bronił ich prawa do bycia uczniami i zasiadania po-
między uczniami mężczyznami, by słuchać Jego na-
uczania. Historia Marty i Marii (Łk 10, 38-42) opo-
wiada o dwóch kobietach, jednej, która wybiera zaj-
mowanie się swymi zajęciami w domu i drugiej, któ-
ra wybiera siedzenie u stóp Jezusa jako uczeń. Jezus 
broni Marii, która „obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona”. I nie była, gdyż wszystkie 
Ewangelie odnotowują, że objawienie, iż Jezus z Na-
zaretu powstał z martwych, było najpierw dane Jego 
uczniom - kobietom, które potem oznajmiły to Jego 
uczniom - mężczyznom. Jeśli, zgodnie z Pawłem, 
apostołem jest ten, który widział zmartwychwstałego 
Pana, a więc jest samym fundamentem Kościoła (1 
Kor 9, 1-2), wydaje się, że kobiety tak jak i męż-
czyźni mogły być nazwane apostołami w czasach 
początków Kościoła. 

50. Jeżeli Jezus był tak otwarty i  
zaprasza do królestwa wszystkich,  

dlaczego wyłączył kobiety z kapłaństwa? 
Mówiliśmy już (pytanie 29), że kapłaństwo jakie 
znamy rozwinęło się po śmierci Jezusa. Stąd bez-
owocne jest przypisywanie Mu postaw lub intencji 
odnośnie konkretnej kwestii kapłaństwa kobiet, któ-
ra obecnie zajmuje nasze umysły. Ale warto coś po-
wiedzieć na temat Jego postawy i traktowania ko-
biet podczas Jego działalności historycznej, gdyż 
wiedza taka może posłużyć do zakwestionowania i 
skorygowania postaw, które są pełne uprzedzeń wo-
bec kobiet lub są dla nich poniżające. 
W czasach Jezusa kobiety, razem z dziećmi, niewol-
nikami i zwierzętami, były poddane patriarchalnej 
władzy męskiej głowy rodziny. Nie miały żadnych 
praw niezależnie od swych mężów. Nie mogły się 
rozwodzić. Ich miejsce było w domu, a jeśli były w 
miejscu publicznym, miały nie odzywać się, zwłasz-
cza do nieznajomych, i zajmować się swymi spra-
wami niezauważone. Nie były kształcone w Prawie 
i na pewno nie wolno im było włączać się do czysto 
męskich dyskusji nauczyciela i jego uczniów. 
Jezus wykazał nadzwyczajną wolność w przełamy-
waniu wszystkich tych tabu. Nawiązywał z kobieta-
mi rozmowę w miejscach publicznych (np. J 4, 5-
42; zauważ, że reakcją uczniów było zdziwienie, że 
rozmawia z kobietą). Uzdrawiał je, dotykając je lub 
będąc przez nie dotykany w miejscach publicznych 
(zob. pytanie 42). Szczególnie godna uwagi jest hi-
storia kobiety, która była grzesznicą (Łk 7,36-50). 
Zszokowana reakcja faryzeusza Szymona na obec -
ność i czyny kobiety wyrażała odczucia wielu:”... co 
za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go doty-
ka...” Dla Jezusa była to chwila uzdrowienia umoż-
liwiona przez wiarę kobiety. Chwalił kobiety za ich 

Do wspólnoty Kościoła został 

włączony:  

Jakub Filip Kamiński 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich w swojej opiece. 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  

Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 

Sławomir Wolko, kawaler lat 33  

       zam. Bytom       i 

Agnieszka Mieszczanek, panna lat 31  

zam. Ogrodzieniec 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  1 7  

              Kto widzi piękno dzidzi 
  Ocena człowieka na podstawie jego powierzchowności jest oceną powierzchowną. 

Taki dowcip słyszałem, stary oczywiście, ale 
wszystkie są stare. No więc tak: Spanikowany facet 
alarmuje policjantów: 
„Żona mi zginęła, szukajcie 
jej, szukajcie!”. „A jak wy-
gląda?” – pytają stróże po-
rządku. „No, włosy ma 
rzadkie, wypłowiałe, nos 
krzywy, jest garbata, zezo-
wata, a tu ma takie… A 
wiecie co, nie szukajcie 
jej”. 
Ha, ha, ha – no dobrze, ale 
dlaczego się śmiejemy? Bo to abstrakcyjna historia 
– to oczywiste, że nikt normalny i uczciwy nie od-
mówi człowiekowi pomocy dlatego, że on wygląda 
nie tak, jak byśmy chcieli – no i jak on sam przecież 
by chciał. 
No właśnie, oczywiste… 
W ramach dyskusji o losach projektu „Zatrzymaj 
aborcję” ktoś wrzucił do sieci zestawienie kilku 
zdjęć, przedstawiających dzieci urodzone z najcięż-
szymi możliwymi wadami, opatrzone szyderczym 
napisem „Dzidzie do adopcji” i równie szyderczą 
dedykacją dla obrońców życia: „Dziękujemy cioci, 
stryjkowi i panu boziu za to, że przyszliśmy na 
świat”. 
A to już głupszych i bardziej prymitywnych 
„argumentów” nie dowieźli? Człowieku nieszczę-
sny, który używasz takich metod agitacji za zabija-
niem ludzi, co chciałeś przez to powiedzieć? Że te 
chore „dzidzie” są gorsze od ciebie? A to dlaczego? 
Bo ty jesteś ładniejszy? Bo zdrowszy? Nawet jeśli 
tak, to do czasu. A poza tym od kiedy to wygląd i 
kondycja stanowią podstawę życia lub nieżycia? 
No dalej! Wyduście to z siebie wy wszyscy bez-
myślni uczestnicy czarnych hec – według jakich 
kryteriów mierzycie ludzką godność? I co z tego, że 
widok zdeformowanych dzieci budzi waszą grozę? 
Co z tego, że budzi i moją grozę? Nasze reakcje na 
ludzi mówią coś o nas, a nie o nich. A że oni są 
ludźmi, to od chwili poczęcia należy im się ludzkie 
traktowanie ze strony każdego z nas, niezależnie od 

tego, czy wierzymy w Boga, czy też nie. 
Kto jednak wierzy, tym bardziej musi sobie uświa-

domić, że to właśnie o sa-
mym Zbawicielu powiedział 
prorok: „Jak wielu osłupiało 
na Jego widok – tak nieludz-
ko został oszpecony Jego 
wygląd i postać Jego była 
niepodobna do ludzi” (Iz 
52,14). 
Znamienne: był taki czas, 
gdy najpiękniejszy z synów 
ludzkich wyglądał NIE-

LUDZKO. Przerażająco. Tak, że się chciało przed 
nim „zakrywać oczy”. A przecież to był czas, w któ-
rym decydowało się nasze zbawienie. 
Co to może znaczyć? Otóż to, że gdy osłupiałeś na 
widok czyjegoś nieludzkiego wyglądu, Bóg może 
być bliżej ciebie niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. 
Nie kpij więc ze zniekształconej „dzidzi” i nie do-
magaj się jej usunięcia z twojego szanownego wido-
ku, bo ona jest nie mniej wartościowa od ciebie i 
będzie kiedyś jaśnieć w zachwycającej piękności. A 
jej istnienie jest dla ciebie szansą, żebyś i ty znalazł 
się w jej towarzystwie, i z nią jaśniał. Ta przyszłość 
jednak zależy od tego, co dziś zrobisz ze swoim 
osłupieniem. 
                               Franciszek Kucharczak                           

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

Rozwój kultu  
Św. Józefa Kaliskiego. 

Święty Józef jest opie-
kunem rodzin chrześci-
jańskich, małżonków, 
ojców i sierot. Jest też 
patronem rozlicznych 
spraw polecanych Jego 
opiece oraz wszystkich 

ludzi pracy (w tym dodatkowo kilku odręb-
nych grup zawodowych - np. rzemieślników, 
drwali i cieśli). Jest wreszcie - od 8 grudnia 
1970 r. - patronem Kościoła. Nie można jed-
nak zapomnieć, że jest On również patronem 
wielu diecezji, w tym i naszej, kaliskiej 
(powołanej do życia 1992 r.) oraz opiekunem 
szeregu miast. Cdn... 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

Śp. Genowefę Rokita  84 lata 
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  

a światłość wiekuista  niechaj jej świeci,  

na wieki wieków. Amen.  

Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22.04.2018-29.04.2018r 
                              22  kwiecień -  Niedziela 
7.00+ Wojciech Psonak; + Witold Bednarz  
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 22                                   
10.30+ Małgorzata Milejska;  
     + Marianna i Jerzy Półkoszek; + Stanisława Klimczyk;    
     + Leon, Czesław, Bronisława i Maciej Wacowscy;  
     + Władysława i Roman Smętek     
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
           wszelkie łaski,  opiekę Matki  Bożej dla Weroniki w   
           18 r. ur. 
          * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
           wszelkie łaski,  opiekę Matki  Bożej dla Karoliny i    
           szczęśliwe zdanie matury 
18.00+ Jerzy w 5 r. śm., Mieczysław Podsiedlik;  
         + Mieczysław Ziaja 
                           23  kwiecień  -  poniedziałek 
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 23                                     
7.00+ Bolesław Michniewski - od Grażyny i  
                           Leszka Grabowskich i córki Reginy 
18.00+ Tomasz Biały - od kuzyna Marcina Jarząbek z żoną  
                                24  kwiecień  -  wtorek 
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 24 
7.00+ Zofia Pogodzińska - od swatów Pepłowskich 
18.00+ Tomasz Biały - od Iwony i Janusza Dudek z synem 
                                 25  kwiecień -  Środa 
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 25 
 

7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
       wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Jadwigi  
       Gajdzińskiej w 99 r. ur. -  od przyjaciół 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                              26  kwiecień -  Czwartek 
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 26 
7.00+ Bolesław Michniewski  
               - od Sławomiry i Zenona Fiedorów 
18.00+ Krzysztof Grzebieluch  
               - od Marzenny Lesiak z synami 
                                 27  kwiecień - Piątek      
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 27  
7.00+ Zofia Pogodzińska - od Haliny im Leszka Wilczurów 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                                28  kwiecień -  Sobota 
7.00+ Leon Kijas - gregorianka 28 
18.00+ Jerzy Frankowski 
                              29  kwiecień -  Niedziela 
7.00+ Jadwiga, Janina i Bolesław Wójcik  
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 29                                   
10.30+ Jan w 5 r. śm., Helena, Franciszek, Rozalia i  
            Marianna Zagała;  + Weronika i Stefan Grzanka     
12.00+ Tadeusz Maciążek w 1 r. śm.  
                 - od sióstr Haliny i Anny z rodzinami 
18.00+ Józef w 33 r. śm., Zofia i Jan Podsiadło;  
          + Danuta i Zdzisław Lasak 
 

 

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 godz. 7.00 i 18.00;  

*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45  

1. Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana – to tytuł tegorocznego orędzia Ojca Świętego Fran-
ciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą 
Dobrego Pasterza, obchodzimy już po raz 55. W tym dniu modlimy  się w intencji powołań do życia ka-
płańskiego, konsekrowanego i misyjnego. Dzisiaj rozpoczynamy także Tydzień Modlitw o Powołania. 
Czyńmy to z wielką ufnością! 
  
2. Można wybrać się na Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca, dnia 28 kwietnia 2018 r do sanktu-
arium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w 50 rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Matki Bo-
żej Anielskiej. Program w gablocie parafialnej, prosimy o zainteresowanie.  
 
3.To już rok minął jak 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 i którzy gościli 
rok temu,  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 Pamiątko-
wej 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.  
 
4. W dniach od 23 do 26 czerwca 2018r. wyruszy IV  Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa. Pielgrzym-
ka rozpocznie się w Będzinie-Grodźcu i będzie przebiegała przez  Jasną Górę, Kalisz i Licheń. Bliż-
sze informacje, regulamin i zapisy na stronie www.pielgrzymka.olkusz.pl Zachęcamy do udziału. 
                     


