
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów:              
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, 
która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w 
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.                     
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfi-
ty, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będzie-
cie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to do-
zna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».J15, 1-8 

zwrócił osieroconej gałęzi oderwany owoc i z po-
wrotem go cudownie wszczepił. Latorośl, która nie 
rodzi owoców, jest odcinana, wyrzucona i spalona. 
Człowiek, który nie daje owoców nawrócenia, od-
pada od Boga i pochłania go najpierw ogień złości i 
żądzy, później zaś ogień otchłani.  
 Decydujące znaczenie ma owocowanie. 
Czy twoje życie przynosi owoc, czy też żyjesz bez-
owocnie? Czym jednak jest ten owoc? To nie jest 
zrealizowanie swoich marzeń lub pragnień, samo-
realizacja, sukces. Biblia mówi, że gdy Adam i 
Ewa zerwali owoc z drzewa poznania, spowodowa-
li, że raj stał się matnią, gąszczem złowrogim, 
mroczną dżunglą, która dla nich samych stała się 
zasadzką. Owoc bez łączności z drzewem gnije. 

  Pasja Pasterza                   
W Jerozolimie uczniowie nie wierzyli w nawró-
cenie Szawła, gdyż pamiętali jego prześladowcze 
czyny. Nie wiedzieli jeszcze o przebaczeniu i 
umiłowaniu Szawła przez Jezusa, który go oczy-
ścił i usprawiedliwił. Patrząc na innych, ocenia-
my ich często powierzchownie. Zapominamy o 
tym, że Bóg ich kocha. Gdybyśmy wiedzieli, jak 
bardzo, mielibyśmy odwagę do umiłowania ich. 
 Latorośl, która przynosi owoc, jest 
oczyszczana, przycinana i podwiązywana do pali-
ka. Człowiek, który zaczyna owocować duchowo, 
jest przycinany w tym, co jest w nim nieopano-
wane, błędne, grzeszne. W końcu jest przywiązy-
wany do swojego krzyża, tak jakby ogrodnik 
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Człowiek bez krzyża ginie w bezsensie. Pierwsi ro-
dzice ukrywając się przed Bogiem, stracili Go z 
oczu i stał się On dla nich niedostępny. Im usilniej 
próbujemy wypełnić nasze życie wszystkim, oprócz 
Boga, tym wyraźniejsza staje się nasza frustracja i 
zawiedzenie. Życie jest owocne, gdy mamy dowody 
nawrócenia ku Bogu. Tak jak kwiat, który zwiastu-
jąc owoc, kieruje się ku słońcu, tak ludzkie serce, 
gdy zaczyna szukać w Bogu światła, zwiastuje 
przyszły owoc. Św. Paweł mówi: „Owocem bo-
wiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedli-
wość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie 
miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemno-
ści” (Ef 5,9–11).    
 Karol de Foucauld przed nawróceniem nie-
ustannie powtarzał krótką modlitwę: „Boże, jeżeli 
jesteś, spraw, bym Cię poznał!”. Czy było to miłe 

Bogu? Oczywiście, dlatego przyszedł czas, kiedy 
jego modlitwy przyniosły owoc nawrócenia. Przyjął 
krzyż samotności, przed którym uciekał całe dotych-
czasowe życie, zatracając się w namiętnych grze-
chach. Wyobraźmy sobie ogród, w którym jest wiele 
drzew. Gdy ludzie go nawiedzają, wyszukują tylko 
te drzewa, które mają kwiaty lub owoce, inne są po-
mijane. Ludzie wyczuwają modlącego się człowieka 
i takiego, który nie odrywa się od drzewa swego 
krzyża, bo tylko taki jest dla nich kimś miłym jak 
aromat kwiatu i pożywnym jak miąższ owocu. Po-
dobnie Bóg wyszukuje pośród ludzi tych, których 
już wyróżnia aromat modlitwy, i tych, którzy już 
mają smak podobieństwa do Jezusa. Świętego po-
szukują nie tylko ludzie, również dla Boga jest on 
kimś nieustannie upragnionym.     
        o. Augustyn Pelanowski   

DWA DONIOSŁE   ŚWIĘTA W DZIEJACH POLSKI        
Dopełnieniem tych ślubów była koronacja obrazu 
jasnogórskiego koronami papieża Klemensa XI, która odbyła się 8 września 1717 r.  
Po raz kolejny kult Maryi jako Królowej Polski ode-
grał wielką rolę w chwili zagrożenia podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. 27 lipca 1920 roku zgroma-
dzeni na Jasnej Górze biskupi poświęcili losy ojczy-
zny Najświętszemu Sercu Jezusa i powtórnie, wzo-
rem Jana Kazimierza, zwrócili się do Maryi słowa-
mi: 
Obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią i pod 
Twoją przemożną uciekamy się obronę. 
Losy zwycięstwa w wojnie wisiały na włosku, ale 
już dwa tygodnie później, 15 sierpnia, w święto 
Matki Bożej Zielnej, wojska bolszewickie zostały 
odparte, a Bitwa Warszawska przeszła do historii pod nazwą Cudu nad Wisłą. 
Episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta Maryi Królowej Polski. Pa-
pież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej proś-
by (1920). Biskupi zaproponowali Ojcu świętemu 
datę 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łącz-
ność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a 
zwłaszcza z uchwaloną tego dnia w 1791 r. kon-
stytucją. 
W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Kró-lową Polski i jej główną patronką. Jego następca 
Paweł VI, na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, podniósł święto do rangi uroczystości. 1 kwietnia 
2005 r., w przeddzień swojej śmierci, Jan Paweł II 
ofiarował złote korony dla jasnogórskiego obrazu 
Matki Bożej Królowej Polski. W 2016 r., w związku 
z 1050-leciem chrztu Polski, Nowego Aktu Zawie-
rzenia Narodu Polskiego Matce Bożej dokonał 3 ma-
ja przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. 

Najświętszej Marii Panny  Królowej Polski  oraz 227 rocznica uchwalenia             Konstytucji 3-go maja.   DO NIEBIOS KRÓLOWEJ zasyłał lud chrześcijań-
ski korne modły i zbożne pienia już od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, czy to w chwilach rado-
snych uniesień, czy zwłaszcza wśród ciężkich udręk 
świtowych i nigdy go nie zawodziła nadzieja pokła-
dana w Matce Boskiego Króla, Jezusa Chrystusa i 
nigdy w nim wiara nie słabła, że Bogarodzica Dzie-
wica Maryja włada po macierzyńsku całym tu świa-
tem, jak w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę 
królewskiej chwały. 
Rola Maryi i – co za tym idzie – tytułowanie Jej ja-
ko królowej Polski rozpowszechniła się w dobie 
wojen prowadzonych w XVI i XVII w. przez 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Kilka miesięcy po 
zwycięskiej obronie klasztoru jasnogórskiego przed 
heretyckimi Szwedami, w której upatrywano inter-
wencji Maryi, król Jan Kazimierz złożył 1 kwiet-
nia 1656r. uroczyste śluby w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. 
Był to akt religijny i państwowy zarazem oraz 
usankcjonowanie idei królowania Maryi nad Rzecz-
pospolitą. Podobnego aktu zawierzenia dokonał 20 
lat wcześniej we Francji kard. Richelieu (tak, ten od 
muszkieterów). Król, składając śluby, nie tylko pro-
sił Matkę Bożą o opiekę i pomoc w wyzwoleniu 
spod najazdu szwedzkiego, ale obiecywał, że w kra-
ju zaprowadzi sprawiedliwość, zajmie się losem cie-
miężonych chłopów, a także przyrzekł patronce 
Królestwa Polskiego szerzyć Jej cześć i wyjednać u 
Stolicy Apostolskiej pozwolenie na obchodzenie Jej 
święta jako Królowej Korony Polskiej.     
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                     Zmiana klimatu           Chrześcijaństwo tworzy cywilizację, ale cywilizacja nie tworzy chrześcijaństwa. 

Przeglądałem kiedyś archiwalia w mojej rodzinnej 
parafii. Uderzyło mnie, jak wiele osób przed wojną 
brało udział w rozmaitych sto-
warzyszeniach kościelnych. Tłu-
my młodzieży należały do Soda-
licji Mariańskiej, tłumy parafian 
do Akcji Katolickiej. A mini-
strantów ilu wtedy było! Bardzo 
popularne były parafialne przed-
stawienia i teatrzyki czy inne 
tego typu rzeczy. Podobnie było 
w innych parafiach. 
Nie, spokojnie, nie zamierzam tu 
jęczeć: „Kiedyś to było świetnie, a teraz…”. Naszła 
mnie za to myśl, że nasi przodkowie byli społecznie 
ukierunkowani na chrześcijaństwo. Przez całe wieki 
Kościół był, że tak powiem, wieloaspektowo atrak-
cyjny. Był nie tylko miejscem krzewienia wiary, ale 
też szkołą życia w społeczności. I tak było w zasa-
dzie jeszcze w latach międzywojennych. Nie było 
internetu ani telewizji, a radio charczało w niewielu 
domach. Gdzie jak nie w parafii człowiek miał się 
czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, z kimś się spo-
tkać. 
Przez długie wieki dzieła Kościoła zadziwiały zwy-
kłych ludzi. Co mógł przeżywać mieszkaniec 
skromnej chaty, gdy wszedł do kościoła o nawie się-
gającej nieba? Co czuł, gdy wśród wspaniałych 
rzeźb i sztukaterii, olśniony blaskiem witraży, klę-
czał zalewany lawiną dźwięków organowej muzyki? 
To musiało imponować, mogło też i budzić zawiść – 
ale na pewno nie lekceważenie. 
Kościół był nawet zewnętrznie instytucją niezwykłą, 
a to tworzyło dobry klimat dla rozwoju wiary. I to 

było dobre. Ale teraz, sorry – mamy inny klimat. 
Kościół przestaje być ziemsko atrakcyjny. Świąty-

nie już nawet jako cel dla turystów 
przegrywają z multimedialną ofer-
tą muzeów. Wieże kościołów nik-
ną w cieniu wieżowców, a rolę ka-
tedr przejmują supermarkety. Im-
prezy parafialne przegrywają z by-
le programem telewizyjnym, a co 
dopiero z grami komputerowymi. 
Daremnie wzdychać, że kiedyś by-
ło inaczej. Tamto się już nie wróci, 
ale jest w tym coś pozytywnego. 

Otóż dziś jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek skaza-
ni „tylko” na Jezusa Chrystusa. Żywego i działają-
cego, który dotyka ludzi tak samo, jak dotykał za 
czasów ziemskiego pobytu w Palestynie i jak doty-
kał ich za czasów apostolskich. 
Jeśli chcemy Kościoła świętych, a nie (coraz rzad-
szych zresztą) koneserów religijności, zimnych teo-
retyków wiary i wyrafinowanych smakoszy kultu, to 
nie mamy innego wyjścia – musimy zgodzić się na 
niespodziankę przywianą przez Ducha Świętego. 
Jeśli dziś ludzie nie dotkną ran Chrystusa i nie do-
świadczą mocy Ewangelii, odejdą. Nie zatrzymają 
ich żadne materialne argumenty, bo świat ma to 
wszystko w dużo lepszym standardzie. Ale świat nie 
ma i nigdy miał nie będzie zbawienia. A każdy czło-
wiek tego najbardziej chce, choć często o tym nie 
wie. Chodzi o to, żeby wiedział – i trzeba go skon-
taktować z Jezusem. To jest misja Kościoła. Nieza-
stąpiona. Zawsze atrakcyjna. Cudowna.    
                                Franciszek Kucharczak                           

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  
 Kaliski  Obraz Św. Józefa  Kaliski obraz Świętego Józefa na-
malowany jest na płótnie, posiada 
duże rozmiary (1,5m x 2,5m) i z 
uwagi na swoją treść z pewnością 
już od chwili swego powstania bu-
dził głębokie refleksje i przeżycia 
religijne. Przedstawia on bowiem 

Świętą Rodzinę, której harmonijnie ustawione po-
stacie umieszczone są na tle panoramy typowego 
polskiego miasta - z licznymi wieżami kościelnymi, 
murem obronnym, rzeką i bogatą roślinnością. Nad 
postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha 
Świętego i Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi ra-
mionami oraz napis: „Idźcie do Józefa”. Cdn... 
 

Do wspólnoty Kościoła została 
włączona:  

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

ich w swojej opiece. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Kazimierza Wołczyńskiego  66 lat 
Śp. Lucjana Piątka 65 lat 

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

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



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.04.2018-06.05.2018r 
                             29  kwiecień -  Niedziela 7.00+ Jadwiga, Janina i Bolesław Wójcik  
9.00+ Leon Kijas - gregorianka 29                                   
10.30+      
12.00* Za parafian 
18.00+ Józef w 33 r. śm., Zofia i Jan Podsiadło;  
          + Danuta i Zdzisław Lasak 
                         30  kwiecień  -  poniedziałek 7.00+ Leon Kijas - gregorianka 30                                     
7.00+ Zofia Pogodzińska  
               - od Natalii i Bartłomieja Wilczurów 
18.00+ Marian Kuśmierski; + Józef Jasiński;  
         + Paweł Kukuła; + Zbigniew Głąb  
                        01  maj  -  wtorek     Święto Pracy 7.00+ Janina Żyła w 10 r. śm.  
17.00* Skałka 
18.00+ Andrzej Klekner; + Adela i Roman Królik 
18.00+ Stanisław Biedak w r. ur. 
                   02  maj -  Środa  Święto Flagi Państwowej 7.00+ Bolesław Michniewski  
                - od Aleksandra i Janiny Sikora z córkami 
17.00* Skałka 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
  03  maj -  I Czwartek  Uroczystość NMP - Królowej Polski 
                                 Głównej Patronki Polski 7.00+ Zygmunt Pilarczyk w 6 r. śm.  

 9.00* Za Ojczyznę   
10.30+ Henryka w 7 r. śm., Stanisława i Edward Rokita;  
         + Natalia i Józef Ziaja; + Elżbieta Mudyna     12.00* Za parafian 
17.00* Skałka 
18.00+ Zm. z rodziny: Jaros, Cichor i Kalamar 
                  04  maj - I Piątek   Świętego Floriana   7.00+ Zofia Pogodzińska - od Zofii i Tadeusza Furmanek 
17.00* Skałka 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                               05  maj -  I Sobota 7.00+ Irena i Stanisław Bodziony w dniu im.  
16.00* Msza św. z racji Poświęcenia wozu strażackiego na    
             Podzamczu:  
17.00* Skałka 
17.00* Żywy Różaniec 
18.00+ Danuta Lubach w 5 r. śm.  
                               06  maj -  Niedziela 7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;  
       + Stefan Podsiadło - od rodziny  
9.00+ Stanisław i Maria Molenda; + Janina Bogucka                                  
10.30+ Stanisław Biedak     
12.00* Za parafian 
17.00* Skałka 
18.00+ Stefan Ćmak w 5 r. śm. 

 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;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu godz. 17.00 / przez cały miesiąc maj / 
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. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj, w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce, przez cały miesiąc 
Msza Św. o godz. 17.00 i nabożeństwo majowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do modlitwy w prze-
pięknej aurze. Również w kościele parafialnym Msza św. o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe. 
2. W czwartek  03.05.2018r obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski - Głównej Patronki Polski. 
Msze św. w tym dniu w porządku  niedzielnym.  3. W tym tygodniu przypadają również: I czwartek miesiąca. Msza Św. w   Cementowni o godz. 15.00. I 
Piątek miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od 
godz. 9.00; a o godz. 17.00 Msza św. w Kościele dla Kół Różańcowych.  
4. To już rok minął jak trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatim-
skich. 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 Pa-
miątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest  to piękna okazja aby po-
dziękować Matce Bożej za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  
5. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza na obchody Święta Konstytucji 3 Maja: 

 02.05.2018r (środa) godz. 17.00 " Nuty dla Niepodległej " Śpiewanie pieśni i piosenek patrio-
tycznych i żołnierskich. Uczestnikom zapewniamy śpiewniki. Miejsce - scena na skwerze za Domem 
Kultury, Plac Wolności 24. W przypadku niepogody sala w budynku Domu Kultury w Ogrodzieńcu. 

 03,05.2018r (czwartek) godz. 9.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. Po Mszy św. przejście na Cmentarz Komunalny i uroczy-
ste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych. 


