
 

  

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale To-
masz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mó-
wili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kie-
dy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: 
Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego. J 6, 19-31  

zapomnianej, stojącej na półce pośród wielu innych 
książek. Tu i ówdzie można też spotkać grupy ludzi 
i pojedyncze osoby, które próbują przeczytać całe 
Pismo Święte w jeden rok, korzystając przy tym ze 
schematu zawartego w specjalnej tabeli. W ten spo-
sób codziennie rano zatrzymują się przy Starym 
Testamencie, a wieczorem przy Nowym. Każda z 
tych inicjatyw stwarza kolejną szansę powrotu do 
źródeł wiary i przypomina, gdzie są nasze korzenie.
 Otwiera to oczywiście pytanie o rozumienie 
Biblii, ale jednocześnie uczy pokory wobec Boga, 
który „wszystko uczynił swoim słowem" (Mdr 9,1) 

 Zapisano, abyście wierzyli 
 Po Biblię sięgają rozmaite osoby i z róż-
norakich powodów. Dla jednych jest ona niezwy-
kłym dziełem literackim, dla innych źródłem wie-
dzy historycznej. Dla nas pozostaje ponad 
wszystko księgą wiary   
 Poznański Maraton Biblijny, który przez 
119 godzin, 2 minuty i 42 sekundy łączył wielu 
ludzi w pochyleniu nad Pismem Świętym, był 
jedną z tych inicjatyw, które przypomniały o Bi-
blii - być może w niejednym domu przykurzonej, 
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Szczęść Boże nowożeńcom  

na nowej drodze życia 
 

i wybiera „to, co głupie w oczach świata, aby za-
wstydzić mędrców" (1Kor 1,27). W porządku wiary 
bowiem sam kontakt ze słowem Bożym uprzedza 
wszystko, co człowiek może wymyślić i przebadać. 
I chociaż nie sposób wyobrazić sobie życia Kościo-
ła bez tych, którzy zgłębiają Pismo w sposób nauko-
wy, wyjaśniają je i wreszcie tłumaczą na poszcze-
gólne języki, trzeba sobie przypominać słowa, któ-
rymi św. Jan kończy swoją Ewangelię. Jezus uczy-
nił wiele znaków, dużo więcej niż udało się zapisać. 
A wszystkie one miały służyć wierze. „Te zaś zapi-

sano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Sy-
nem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię 
Jego".      
 To właśnie znaki, świadectwa mocy Chrystu-
sa, są zaproszeniem do wiary i prowadzą do zrozu-
mienia tego, co najważniejsze: kim jest Jezus? Po-
tem natomiast zachęcają, by poznawać, zgłębiać i 
starać się coraz lepiej rozumieć słowo Boże w całym 
jego bogactwie.      
   Ks. Dariusz Madejczyk 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ                 
 

19. Wspomniałeś, że Maryja była wdową. Co się 
stało z Józefem? 

   W opowiadaniu o dzieciństwie według Ma-
teusza, Józef jest postacią centralną, której przeka-
zywane są objawienia, ale u Łukasza postacią cen-
tralną jest Maryja, a Józef raczej stoi na uboczu. 
Różnice te odzwierciedlają zainteresowania teolo-
giczne: genealogia Jezusa ze strony Józefa u Mate-
usza, Maryja jako ucieleśnienie Izraela u Łukasza. 
U Mateusza po raz ostatni słyszymy o Józefie, że 
„przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam 
osiadł” (2, 23); według tej ewangelii było to wi-
docznie po raz pierwszy, kiedy Jezus był jeszcze 
młody. U Łukasza, on i Maryja szukają Jezusa w 
świątyni w Jerozolimie, kiedy Jezus miał dwanaście 
lat. Jezus powrócił z rodzicami do Nazaretu i „był 
im poddany” (2, 51). Skoro wspomina się matkę, 
braci i siostry Jezusa w trakcie jego działalności pu-
blicznej, ale Józefa nie, możemy się tylko domyślać, 
że Józef zmarł gdzieś między dwunastym a trzy-
dziestym rokiem życia Jezusa. A zatem Maryja 
owdowiała. Pobożność ludowa miała zawsze wiel-
kie nabożeństwo do św. Józefa i tak być powinno. 
Lecz nie wiemy o nim nic więcej. 
 
20. Mateusz i Łukasz chyba niewiele mówią nam o 

dzieciństwie i młodości Jezusa. Czy są jakieś  
dokładne historyczne relacje o tym okresie w  

jego życiu?   
 Nie. Jedynie godne zaufania relacje to te za-
warte w Ewangeliach kanonicznych napisanych 
gdzieś między 70. a 100. rokiem naszej ery. W cza-
sach pobiblijnych pojawiło się szereg pism chrześci-
jańskich, niektóre zwane ewangeliami, które nie zo-
stały przyjęte do Nowego Testamentu. Katolicy na-
zywają je apokryfami, a protestanci pseudo-
epigrafami. Są one uważane za „pisma fałszywe” w 
tym sensie, że nie są przyjęte jako poprawne lub 

 
dokładne wyrażenia wiary chrześcijańskiej. Z dru-
giej strony, zawierają wiele materiału, który miał 
duży wpływ na chrześcijańską pobożność. Na przy-
kład, Proto ewangelia Jakuba napisana w II wieku, 
była jednym z najbardziej wpływowych tekstów, 
ponieważ zawiera dość fantastyczne opowieści o 
Joachimie i Annie, rodzicach Maryi, a także opo-
wiadania o narodzinach Maryi, jej zaręczynach z 
Józefem, itd. Chociaż interesujące, tego typu pisar-
stwo wykazuje również niebezpieczeństwo popusz-
czania wodzy wybujałej wyobraźni, gdy brak jest 
źródeł, a także niebezpieczeństwo pomieszania w 
umyśle przeciętnego człowieka, całkiem różnych 
relacji w stosunku do Mateusza i Łukasza. 
Innym bardzo wpływowym dziełem z II wieku jest 
Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, która również sta-
ra się wypełnić luki w dzieciństwie Jezusa do lat 
dwunastu. Jej popularność może się nam wydawać 
zaskakująca, ponieważ Jezus jest przedstawiony ja-
ko nieznośny, o złym usposobieniu brzdąc, który dla 
kaprysu decyduje czy zabić, czy uzdrowić. Ma ona 
jednak tę wartość, że mówi nam jak nie powinniśmy 
wyobrażać sobie dzieciństwa Jezusa. Wczesne lata 
Jezusa pozostają ukryte w milczeniu wtopienia się 
w swój lud kogoś, kto chodził jego drogami jakieś 
trzydzieści lat, zanim kiedykolwiek przemówił pu-
blicznie. Prawidłowe pytania historyczne na temat 
tych lat mogą się odwoływać tylko do Jego słów i 
czynów publicznych i nawiązywać do naszej ogól-
nej wiedzy o czasach i kulturze, w których żył. 



 S t r .  3  
 
2 0 1 7 ,  n u m e r  1 7  

 Aby żyć Eucharystią, trzeba  poświęcić wiele czasu adoracji Najświętszego Sakramentu.  Ja sam czynię to codziennie,  czerpiąc z tego doświadczenia siłę, pociechę i wsparcie.  W Chrystusie, którego adorujemy obecnego w tajemnicy  eucharystycznej, Ojciec  wypowiedział swe ostateczne  słowo o człowieku i jego dziejach. 

ŚŚWW. JPII . JPII OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

                                  Różność łotrów 
       Zbawieni to nie ci, którzy byli lepsi od potępionych, tylko ci, którzy żałowali, że nie są lepsi. 

Kto nie zna „Dzienniczka” św. Faustyny, często wy-
obraża sobie, że jest to zbiór takich 
fajnych, milusich zapewnień Boga 
pod adresem człowieka, że będzie 
dobrze. Cokolwiek zrobi – będzie 
suuuper. No bo to przecież o miło-
sierdziu Bożym, tak? No tak. Więc 
to znaczy, że mi Bóg wybaczy (o, 
zrymowało się). O ile w ogóle bę-
dzie miał mi co wybaczać, bo czy 
to ja jakiś zbój jestem? 
Ano właśnie – skoro o tym mowa, 
to akurat zbój został najszybciej 
kanonizowanym człowiekiem w 
dziejach świata, i to jeszcze za życia! Kanonizację 
przeprowadził sam Jezus, oświadczając zbójowi: 
„Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju”. 
Zaraz ktoś powie: No, skoro nawet takiemu dranio-
wi Bóg wybaczył, to mnie tym bardziej wybaczy. 
Rozumowanie takie opiera się na założeniu, że Bóg 
wybacza każdemu, kto zmieści się w limicie grze-
chów. A widocznie „dobry łotr” się zmieścił, jeszcze 
nie przegiął. No bo taki Hitler to już, oczywiście, 
przegiął. 
Guzik. To nie tak. Każdy grzech jest przegięciem i 
wystarcza, żebyśmy wylądowali w piekle. Nie o li-
mit chodzi, ale o skruchę. Przecież drugi zbój wiszą-
cy obok Jezusa robił podobne rzeczy jak ten pierw-
szy, a jednak nie usłyszał zapewnienia, że będzie w 
raju. Dlaczego? Bo nie okazał skruchy. Nie żałował 
– a to zmienia wszystko. 
Bóg jest miłosierny i dlatego wybaczy każdy grzech, 
którego człowiek żałuje. Dokładnie każdy, bez żad-
nego wyjątku. Ale żal oznacza odwrócenie się od 
grzechu, a nie przekonanie Boga, że jestem fajny. 
Nie oznacza też udowodnienia Bogu, że muszę Go 
obrażać, bo „jestem tylko człowiekiem”. Ta ostatnia 
fraza jest ulubionym wytrychem dla tych, którzy 
chętnie przyjęliby Boże miłosierdzie, ale bez ko-

nieczności nawracania się. 
Coś takiego zaprezentował ongiś 
znany mi człowiek, który po latach 
życia w rodzinie porzucił żonę i 
dzieci, i zorganizował sobie 
„młodszy model”. Powiedział o 
swojej kochance: „Ona jest taka 
piękna, że Bóg mi to wybaczy”. 
Innymi słowy: Ten grzech jest zbyt 
atrakcyjny, żebym mógł go odrzu-
cić. Będę Cię więc obrażał, a Ty 
nagrodzisz mnie wiecznym szczę-
ściem. 
Gdyby to tak działało, Bóg nie wy-

silałby się tak bardzo, żeby skłonić ludzi do przyję-
cia Jego miłosierdzia. Widocznie bez tego grozi 
nam coś potwornego. Bóg nie poszedłby na krzyż, 
gdyby chodziło o drobiazg. 
Faustyna zanotowała słowa Jezusa: „Jeżeli nie prze-
konała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was 
przekona? (...) Są dusze, które gardzą moimi łaska-
mi i wszelkimi dowodami mojej miłości; nie chcą 
usłyszeć wołania mojego, ale idą w przepaść pie-
kielną. Ta utrata dusz pogrąża mnie w smutku 
śmiertelnym. Tu duszy nic pomóc nie mogę, cho-
ciaż Bogiem jestem, bo ona mną gardzi”. 
Bóg nie może pomóc człowiekowi? A tak. Temu, 
który nie chce pomóc sobie. 
   Franciszek Kucharczak 

 
W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłych: 
 

Śp. Bronisław Dąbrowski, 88 lata 
Śp. Sławomir Kozłowski, 34 lata  

 
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista  niechaj im świeci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen." 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

 
1. II Niedzielą po Wielkanocy, Niedzielą Miłosierdzia Bożego, rozpoczynamy Tydzień Mi-
łosierdzia. O godz. 15.00 w Kościele Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. Szczególnie polecajmy siebie, nasze rodziny, parafię i naszą oj-
czyznę Miłosierdziu Bożemu. Ofiara na tacę z tej Niedzieli jest przeznaczona na Caritas, 
czyli Dzieła Miłosierdzia Kościoła. 
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Ro-
dziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu za-
praszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bo-
żej 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.  
3. 29.04.2017r o godz. 12.00 na Morusach i w Śrubarni a o godz. 13.00 na Józefowie odbę-
dzie się poświęcenie pól, połączone ze Mszą św. Aby Dobry Bóg Błogosławił, strzegł i da-
rzył dobrymi plonami, a Matka Boża wypraszała wszelki łaski. Mieszkańców prosimy o 
przygotowanie godnego miejsca do sprawowania czynności liturgicznych.      
4. 30.04.2017 w Kościele po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. odbędzie się spotkanie 
organizacyjne z rodzicami młodzieży z racji sakr. Bierzmowania, który będzie miał miej-
sce w Kościele 04.06.2017r o godz. 18.00 Serdecznie rodziców zapraszam do omówienia 
istotnych spraw.                     

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.04.2017-30.04.2017 
    23  kwiecień - Niedziela    7.00+ Jarosław Marczyk 
9.00+ Wojciech Psonak; + Witold Bednarz            
10.30+ Józef  w 32 r. śm., Zofia i Jan Pomietło;  
         + Danuta i Zdzisław Lasak           12.00* Sakr. Chrztu św.   
15.00* Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia          18.00+ Jerzy Podsiedlik w 4 r. śm. - od żony z dziećmi   
           24  kwiecień  - Poniedziałek 7.00+ Zenobia Makieła - od Władysławy Makieła z rodziną 
7.00+ Janina Oleś - od chrześnicy Teresy z rodziną    
18.00+ Aleksander Szenknecht w 12 r. śm.   
  25  kwiecień  - Wtorek                7.00+ Zenobia Makieła   
 - od rodziny Długoszewskich i Jana Palińskiego 
7.00+ Janina Oleś - od chrześnicy Aleksandry 
18.00+ Zbigniew Barczyk  
 - od rodziny Szydełków z Krakowa 
  26  kwiecień  - Środa         7.00+ Janina Oleś  
 - od Jadwigi Piechowskiej i Marty z rodziną 
7.00+ Władysława Rak - od córki Elżbiety z mężem     

18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
           27  kwiecień  -  Czwartek  7.00+ Władysława Rak  
 - od siostry Teodozji i córką Joanną z rodziną 
7.00+ Andrzej Żyła - od rodziców 
18.00+ Janina Oleś - od chrześniaka Wacława z rodziną 
  28  kwiecień  -  Piątek                         7.00+ Andrzej Żyła  - od kuzynki Anny z rodziną    
7.00+ Zbigniew Fajer  - od sąsiadów Grzegorzek  
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
   29  kwiecień  -  Sobota           7.00+ Andrzej Żyła - od kuzyna Piotra z rodziną           
7.00+ Zbigniew Fajer - od rodziny Nieduziak 
18.00+ Jan Świacki - od sąsiadów Moś i Mendak      
  30  kwiecień - Niedziela    7.00+ Andrzej Żyła - od sąsiadów z bloku 131, 133, 135 
9.00+ Stanisław Biedak            
10.30+ Jerzy Frankowski           
12.00+ Jan w 4 r. śm., Helena, Rozalia, Marianna i  
 Franciszek Zagała                      18.00+ Maria i Bronisław Wacowscy;  
         + Kazimierz Wójcik - od rodziny Wójcików      

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  


