
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów:            
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości.                       
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.        
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.         
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługa-
mi, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.                    
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przyno-
sili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To 
wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». J15, 9-17 

człowieka, i według Niego nic tak nie uszczęśliwia 
jak troska o miłowanie Boga. Jeśli człowiek lekce-
waży wpisywanie Jego nauki w tablicę serca – 
twardszą niż kamień – jego wnętrze pozostaje nie-
nasycone i niespokojne. Ostatnia, 613. micwa 
(nakaz) Starego Przymierza nakazywała Żydowi 
napisać własnoręcznie, litera po literze, zwój Tory 
dla siebie. Natchnione słowa miały być w ten spo-
sób osobiście nie tyle przepisane na pergaminie, co 
wpisane w duszę człowieka. Jezus chce jeszcze 
więcej od swoich uczniów. Pragnie nieustannego 
wysiłku nie tylko w rozmyślaniu nad Jego nauką, 
ale przede wszystkim nieustannego wysiłku w mi-
łosnym poznawaniu wszystkiego, co On im obja-

  Miłość wymaga                   
Miłość potrzebuje ciągłego podtrzymywania, roz-
wijania, starania, aby nie rozwiała się jak dym, 
nie skończyła się jak sen, nie odleciała jak prze-
straszony ptak, nie zwiędła jak niepodlewana ro-
ślina. Potrzebuje uderzania Słowami Biblii jak 
dłutem w skałę serca, by je kruszyć, czyli czynić 
sercem skruszonym. Miłość Boga zdobywa się 
wytrwale każdego dnia, wpisując we własną du-
szę naukę Jezusa. To mozolne żłobienie serca, 
pełne wysiłku, walki, wyczuwalnego oporu ego-
izmu, ciągłego poprawiania detali.  
 Miłość ta jest po to, aby radość człowieka 
była pełna. Jezusowi chodzi bowiem o szczęście 
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wił.      
 Zakochani posługują się często poezją, bo 
nie znajdują słów, by wyrazić uczucie codziennymi 
sformułowaniami. Cytują Eliota albo Rilkego, po-
nieważ miłość potrzebuje szczególnego języka, któ-
ry porusza nie tylko uczucia, ale też popycha do 
niezwykłych wyczynów. Każde ludzkie słowo wy-
daje się mizernym opakowaniem dla wyrażenia na-
wet zwykłego zakochania. Jakich słów potrzeba, by 
wyrazić miłość Boga do człowieka albo człowieka 
do Boga? Tu trzeba czegoś więcej niż poezji. Dlate-
go Jezus używa takich słów, jak przykazanie, nakaz, 
rozkaz, nauka, praeceptum! Mimo tak mocnych 
słów, ta miłość nie ma nic z elementów kontroli. 
Wielu ludzi użala się na obojętność kogoś, kogo 
kochają. Ale nie każdy potrzebuje takiej miłości, 
jaką my ofiarujemy. Często miłość, którą obdarza-
my kogoś, wcale nie jest miłością, tylko wymusza-
niem czy też podejrzliwym sprawdzaniem drugiej 
osoby. Jezus wiedział, jakiej miłości potrzebują  

         
uczniowie i taką miłość im ofiarował. Wiedział też, 
jaką miłością pragną oni kochać i do takiej ich pobu-
dzał. Erich Fromm porównał ofiarowywanie miłości 
do zapewnienia roślinie wilgoci. Moją miłość przeja-
wiam w tym, że zapewniam roślinie taką wilgotność, 
jaka jest jej potrzebna. Nie mogę zakładać, że 
wszystkie rośliny potrzebują takiej samej wilgotno-
ści, bo mogę uszkodzić lub zniszczyć wiele z nich. 
Nie wystarczy chcieć dobrze. Trzeba jeszcze poznać, 
wiedzieć, czego oczekuje kochana osoba. Nasze wy-
obrażenia o miłości są nie tylko zdeformowane, ale 
czasem nawet krzywdzące dla innych. Jeśli nie po-
zbędziemy się osobistych wyobrażeń o miłości, mo-
żemy mieć problem z uciekaniem od nas ludzi. Jeśli 
nie wiem, jakiej miłości oczekuje ode mnie Bóg, 
mogę też się z Nim rozminąć.    
            
  o. Augustyn Pelanowski   

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    
 
królestwa, sposób życia, troska o przemianę osobo-
wą i społeczną są integralne dla chrześcijańskiego 
samo-zrozumienia. Misja Jezusa była skierowana 
„do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 
15,24). Powołał Dwunastu jako symbol odnowione-
go Izraela. Wędrował pośród wsi i miast swego ludu, 
starając się wnieść do serc tę głęboką przemianę, 
która odnowiłaby i ożywiła Izrael i w ten sposób zre-
alizowała jego prawdziwe powołanie jako światło 
dla pogan. 
Sądzę, że musimy uznać, iż Mu się nie powiodło, że 
Jego misja od Ojca zakończyła się odrzuceniem, klę-
ską i śmiercią. Zmartwychwstanie sygnalizuje nowe 
narodzenie, nowy początek, rzeczywiście nowe 
stworzenie (2 Kor 5, 17; Ga 6, 15), zarówno dla Nie-
go, jak i dla tych, którzy do Niego należą w wierze 
w zmartwychwstanie. Kościół po zmartwychwstaniu 
stopniowo zrozumiał siebie nie tylko jako prawdzi-
we wypełnienie obietnic danych Izraelowi, które to 
obietnice pozostają aktualne, według Pawła w Liście 
do Rzymian (rozdziały 9-11), ale jako nowy Izrael, 
który zastąpił stary, według Ewangelii św. Jana i Li-
stu do Hebrajczyków, gdzie jest to wiodącym i 
głównym tematem. Mimo to, Kościół nadal wie, że 
Mesjasz został posłany do swego ludu Izraela. Jezus 
wierzył w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jego 
naśladowcy są dziećmi tego samego Boga. Dla Ży-
dów, chrześcijan i muzułmanów Abraham jest na-
szym wspólnym ojcem w wierze. Negowanie ży-
dowskich korzeni Kościoła byłoby negowaniem sa-
mego Jezusa. 
 

 
 51. Kiedy powstał Kościół?  

Myślałem, że Kościół, który mamy dzisiaj  
założył Jezus. 

 Kościół, który mamy dzisiaj, jest wytworem dwóch 
tysięcy lat historii. Ma ciągłość z tradycjami prze-
szłości, ale jako żywe ucieleśnienie tych tradycji 
poprzez wieki, dostosowywał się i przekształcał pod 
kierownictwem Ducha Świętego. Jednakże Jego za-
łożycielska misja dana mu od czasów apostolskich 
była zawsze taka sama: głoszenie dobrej nowiny, że 
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, ucieleśnianie tej 
dobrej nowiny w swych wewnętrznych relacjach 
wspólnoty i sakramentu oraz służenie światu, w któ-
rym żyje, poprzez przekształcenie relacji osobo-
wych i struktur społecznych przy pomocy wartości 
ewangelicznych rozeznawanych w Duchu. Tak 
więc, Kościół jaki znamy, narodził się w doświad-
czeniu zmartwychwstania. Żyje w obecności zmar-
twychwstałego Pana, który jest z Nim zawsze, aż do 
skończenia świata (Mt 28, 20). 
Jednakże Kościół ten jest nazywany „wspólnotą 
uczniów”. Nie byłby Kościołem Jezusa Chrystusa, 
jeśliby nie tkwił korzeniami i nie był oparty na Jezu-
sie z Nazaretu. Tak więc, chociaż Jezus podczas 
swej działalności historycznej formalnie nie założył 
Kościoła jaki znamy, a tym bardziej nie opracował 
swego rodzaju projektu przyszłego kształtu zarzą-
dzania lub życia sakramentalnego, Jego głoszenie  
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2 0 1 8 ,  n u m e r  1 9  

                   Z kraju do ojczyzny     Na nic nam Polska od morza do morza – potrzebujemy Polski od ziemi do nieba. 

Dialog w skeczu sprzed lat: – Panie majster, Ruskie 
w kosmos poleciały! – Wszystkie? – No nie… – To 
co mi tu łeb zawracasz! 
Pobrzmiewa tu jedna z kon-
cepcji patriotyzmu, wedle któ-
rej dla Polski byłoby najlepiej, 
gdyby nie miała problemów z 
sąsiadami. Wtedy Polska mo-
głaby być supermocarstwem i 
to sąsiedzi mieliby problemy z 
nami. Jakby Ruskie poleciały i 
nie wróciły, a do tego może 
jeszcze Niemcy, to by dopiero 
było! Ziściłaby się wizja kraju 
od morza do morza – a nawet 
do wielu mórz. Potęga, potę-
ga, imperium, łaaa! 
No to dobra, wyobraźmy so-
bie, że rzeczywiście jesteśmy 
imperium. I co się z nami 
dzieje? 
Wstajemy rano szczęśliwsi? 
Zjadamy jajecznicę z większych jajek? Pracę wyko-
nujemy z wyżej podniesionym czołem, a wieczorne 
rozmowy przy grillu prowadzimy dostojniej? Śpimy 
pod biało-czerwoną kołdrą, śniąc, że siedzimy na 
tronie, po czym budzimy się – i rzeczywiście? 
Nawet jeśliby tak było, to jakoś nie widzę trwałych, 
realnych korzyści, jakie miałyby z tego wynikać. Za 
to nierealne korzyści, owszem, widzę: to za nimi 
uganiali się zdobywcy ziem, geniusze strategii w 
rodzaju Aleksandra Wielkiego czy Napoleona. Tyl-
ko co z tego, że przetoczyli się z wojskami przez pół 
świata, że przelali rzeki krwi, skoro nie widać dobra, 
jakie miałoby z tego wyniknąć? Po wielkich podbo-
jach zawsze pozostaje mnóstwo ludzi martwych, ale 
ani jeden nie jest bardziej żywy. Więc po co to 
wszystko? Po to, żeby zakompleksione indywidua 
mogły udowadniać swoją wielkość na gruzach wła-
snoręcznie zniszczonych wspaniałości? 
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” 
– mówi Pan Jezus (Mt 16,26). Prosty z tego wnio-
sek, że bezduszne (czyli bez dbania o duszę) zdoby-
wanie świata nie przynosi korzyści. 
Imperia przychodzą i odchodzą, i jakoś nie widać, 
żeby kości ich obywateli spoczywały w ziemi god-
niej albo choćby trwalej od szczątków przedstawi-
cieli innych społeczności. A ileż wysiłku, ile środ-
ków i zmagań kiedyś włożyli zwycięzcy w zdobycie 
władzy, ile łez i krwi kosztowało to przegranych – 

wszystko dla garstki popiołu, która zostaje z tego po 
nie tak wielu latach. 

Jeśli narody zostawiają po 
sobie coś naprawdę warto-
ściowego, to tylko to, co 
przynosi korzyść duszy. Nam, 
chrześcijanom, łatwiej wska-
zać to, dla czego warto po-
święcić wszystkie siły: zba-
wienie. Jeśli Polska będzie 
dla ludzkości czytelnym dro-
gowskazem do nieba, to bę-
dzie potęgą. Niekoniecznie 
światową, ale po co komu 
światowa, skoro ten świat jest 
tak przeraźliwie chwilowy. 
Nasza ojczyzna jest w niebie, 
więc dobry jest taki kraj, z 
którego łatwiej się tam do-
stać. Do nieba – nie w ko-
smos. 
                                                                                            

   Franciszek Kucharczak                           

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

Dzieje Sanktuarium  
Św. Józefa  Sanktuarium św. Józefa 

Kaliskiego to historycz-
na kolegiata kaliska. Pa-
pież Paweł VI w roku 
1978 podniósł ten ko-
ściół do godności Bazy-
liki Mniejszej. Wśród 
licznych kościołów kali-

skich, kolegiata wyróżnia się swym architek-
tonicznym pięknem i historyczną monumen-
talnością. Bowiem jej dzieje sięgają XIII 
wieku. 
W roku 1353 nastąpiła przebudowa starego 
kościoła, który po renowacji otrzymał gotyc-
ką postać. Dzieło to rozpoczęto dzięki funda-
cji arcybiskupa Bogorii Skotnickiego. Dzięki 
temu w roku 1359 podniesiono ją do godno-
ści kolegiaty. Cdn... 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 06.05.2018-13.05.2018r 
                                 06  maj -  Niedziela 7.00+ Longin Gorgoń; + Antonina i Józef Kołton;  
       + Stefan Podsiadło - od rodziny  
9.00+ Stanisław i Maria Molenda;  
       + Janina Bogucka i ich zm. rodziców                                   10.30+ Stanisław Biedak     
12.00* O zdr. I Bł. Boże, Dary Ducha Św. i wszelkie   
         łaski i opiekę Matki Bożej dla Heleny w 75 r. ur 17.00* Skałka 
18.00+ Stefan Ćmak w 5 r. śm. 
                           07  maj  -  poniedziałek 7.00+ Waleria Brodzińska w 27 r. śm.                            
17.00* Skałka + Tadeusz Urbańczyk - od rodziny Wójcik 
18.00+ Stanisław Żak - od Tadeusza Stanka z rodziną  
08  maj  -  wtorek Św. Stanisława biskupa i męczennika 7.00+ Zofia Pogodzińska  
             - od rodziny Podsiadłych i Trawińskich  
17.00* Skałka 
18.00+ Stanisława Cholewa 
                             09  maj -  Środa 7.00+ Zofia Pogodzińska  
                - od Anny i Wiesława Mieszczanek 
17.00* Skałka 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

                        10  maj -  Czwartek 7.00+ Zofia Pogodzińska - od pracowników Spółki Zamek   
17.00* Skałka 
18.00+ Zdzisław Żak - od Jadwigi Skorupa z rodziną 
                              11  maj - Piątek   7.00+ Zofia Pogodzińska  
                  - od sąsiadów Lipskich z synem i synową 
17.00* Skałka 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                            12  maj -  Sobota 7.00+ Władysław i Leokadia Kowalscy;  
       + Zofia, Teresa i Andrzej Biedak  17.00* Skałka 
18.00+ Leokadia Pilarska  
                          13  maj -  Niedziela 7.00+ Dariusz i Piotr Rus  
9.00+ Stanisława, Roman i Marek Wnuk;  
       + Ewa, August i Stefan Stanek                                   10.30+ Zdzisław Żak  
         - od Henryka Stanka z żoną i Jandów z rodziną     
12.00* Sakr. Chrztu Św.  
17.00* Skałka 
18.00+ Czesław Dryja 
20.00  * Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu                                        FATIMA 

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. Trwa miesiąc maj, w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce, przez cały miesiąc Msza Św. o godz. 17.00 i nabo-
żeństwo majowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do modlitwy w przepięknej aurze. Również w kościele para-
fialnym Msza św. o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe. 
2. 12.05.2018r o godz. 12.00 na Morusach i na Józefowie a o godz. 13.00 w Śrubarni odbędzie się poświęcenie pól, 
połączone ze Mszą św. Aby Dobry Bóg Błogosławił, strzegł i darzył dobrymi plonami, a Matka Boża wypraszała 
wszelki łaski. Mieszkańców prosimy o przygotowanie godnego miejsca do sprawowania czynności liturgicznych.      
3. To już rok trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej W najbliższą niedzielę 13.05.2018r rozpoczynamy 
Nabożeństwa Fatimskie. Wszystkich parafian zapraszamy na godz. 20.00 do Sanktuarium Matki Bożej na Skałce 
na Podzamczu. Nabożeństwom Fatimskim będzie przewodniczył w tym roku Ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas naszej Diecezji, a wcześniej były wikariusz w naszej parafii. Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatim-
ską w swoim domu w tym tygodni, i gościły rok temu zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich i 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 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 rodzin-
nym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.                 
4. Zachęcamy do częstszej lektury Pisma św. a 10.05.2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 serdecznie zapra-
szamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do sali nad wikariatem. 
5. W przyszłą niedzielę będziemy mogli złożyć ofiarę do puszki dla ciężko chorego od 2 lat na białaczkę Marka Kie-
rata. Okażmy mu wrażliwe serce! 
6. Również w przyszłą niedzielę przybędzie przedstawiciel naszego Wyższego Seminarium Duchownego, aby 
wspólnie modlić się razem z nami o wzbudzenie powołań do kapłaństwa. Ofiary które złożymy w tym dniu na tacę 
będą przeznaczone na potrzeby naszego Seminarium Duchownego. Wyrażamy już dziś serdeczne Bóg zapłać! 
7. Z powodu pilnego wyjazdu Ks. Bpa do Rzymu Sakr. Bierzmowania został przeniesiony na 21.06.2018r  


