
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.      
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokol-
wiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i 
wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 
objawi». J 20, 19-23  

w poszukiwaniu sensu”, że trzy rzeczy pozwoliły 
mu przetrwać: wola napisania książki, pragnienie 
odzyskania ukochanej żony i pragnienie przemie-
nienia osobistej tragedii w triumf. Frankl wrócił z 
obozu jako zupełnie inny człowiek: dojrzalszy, ob-
darzony empatią, głęboki, z wolą przeprowadzania 
innych ludzi z bezsensu cierpienia do sensu życia. 
Jeśli jesteś w sytuacji, której nie możesz zmienić, 
pomyśl, że ta sytuacja zmienia ciebie w sposób nie-
powierzchowny. Trzeba przetrwać niekiedy najgor-
sze cierpienie, najtrudniejsze odtrącenie, pozorny 
bezsens. Kiedyś mnie to olśniewająco dotknęło: 
czytałem książkę i natrafiłem na słowo PIĘKNO, 
które za pierwszym razem odczytałem jako PIĘT-
NO.      
 Sens może być źle odczytany, wtedy wyda-
je się czymś przerażającym. Czytając zwierzenia 
Arnchild Lauveng, chorej na schizofrenię, dowie-
działem się tego samego: doczekała się uzdrowie-

  Słowa pełne mocy                   
Jezus wszedł do Wieczernika i wypowiedział sło-
wa nadziei do beznadziejnych istot! Czyż nie je-
steśmy tacy jak oni, przerażeni i samotni? Tchnął 
w nich Ducha w chwili, gdy wyjaśniał słowami 
to, co czynił. Słowa nadają sens, wyjaśniają mro-
ki, tchną życiem. Apokalipsa nazywa Jezusa AL-
FĄ I OMEGĄ, pierwszą i ostatnią literą alfabetu. 
Dlaczego porównuje Go do liter? Z liter tworzy 
się słowo, słowa wyrażają myśli, myśli ujawniają 
poznanie, poznanie bierze się z doświadczenia. 
Bez słów wszystko wydaje się bezsensem. Po-
trzebujemy słów wiarygodnych, takich, które 
nam wytłumaczą, co z nami się dzieje! Słów peł-
nych Ducha!     
 Nie można być szczęśliwym, kiedy się nie 
wie, po co się żyje i do czego zmierza! Victor 
Frankl, który przeżył kilka lat w obozach koncen-
tracyjnych, wyznał w swojej książce „Człowiek 
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nia, ponieważ nawet gdy straciła w to wiarę, miała 
nadzieję, że zostanie uzdrowiona. Ona sama tak pi-
sze: „Miałam w sobie dziecięcą wiarę, która towa-
rzyszyła mi zawsze, przez całe życie, że istnieje do-
bry Pan Bóg, który jest z nami w dobrych i złych 
dniach i który mnie nie opuści, niezależnie od tego, 
czy wyzdrowieję, czy nie. W mojej wierze wyzdro-
wienie nie było najważniejsze, znacznie ważniejsza 
była świadomość, że On tam jest”.  
 Ta kobieta po 10 latach przebywania w szpi-
talach psychiatrycznych wyzdrowiała i obecnie sa-
ma jest psychologiem klinicznym. Przeżyła piekło 

cierpienia, by ofiarowywać nadzieję tym, których 
najlepiej rozumie. Niekiedy przeżywamy istną ge-
hennę, by później umieć wyprowadzić z niej innych. 
Czy to jest bez sensu? Wiliam James radził ponoć 
osobom pragnącym popełnić samobójstwo: 
„Przeczytajcie najpierw jutrzejszą gazetę”. Skoro 
zwykły news potrafi człowiekowi zwrócić sens ży-
cia, to tym bardziej słowa Boga. Ja bym radził tym, 
którzy myślą o samobójstwie, przeczytać Ewangelię 
przeznaczoną na następny dzień. Jest w niej tchnie-
nie życia!       
  o. Augustyn Pelanowski   

ZIELONE ŚWIĄTKI  ŚWIĘTA O KTÓRYM NIE WIELE WIEMY  MATKI KOŚCIOŁA

dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, prze-
żyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie 
Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, 
Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towa-
rzyszy Kościołowi w świecie. Maryja jest Matką 
Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teolo-
gowie już od początków dziejów Kościoła, a w 
ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i 
Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Me-
moriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką 
Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu 
Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. 
Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich  
w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji 
soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając 
konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Po-
woływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla 
którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych 
dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratun-
kiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabie-
gali również bardzo o to, aby nauka o Matce Naj-
świętszej została włączona do Konstytucji o Koście-
le, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Ko-
ścioła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa 
i Kościoła. W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje 
orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w 
tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył 
wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: 
"Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równo-
cześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to 
znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Po-
wszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki 
Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego. 

Dlaczego obchodzimy to święto? Zielone Świątki to 
święto Zesłania Ducha Świętego. To jedno z waż-
niejszych świąt kościelnych, które zamyka wielka-
nocny cykl świąteczny.   
 Według Dziejów Apostolskich, Zesłanie Du-
cha Świętego miało miejsce w pierwsze po zmar-
twychwstaniu Jezusa święto pięćdziesiątnicy. Duch 
Święty zstąpił na zebranych w wieczerniku aposto-
łów, Maryję oraz niewiasty. Apostołowie zaczęli 
przemawiać w wielu językach oraz otrzymali dary 
duchowe.     
 Święto to obchodzone jest już od 306 roku i 
pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni. Obecnie w 
wigilię Zielonych Świąt, tak jak w Wielką Sobotę, 
święci się wodę do chrztu.    
 Zielone Świątki mają jednak dłuższą trady-
cję, wywodzącą się z pogańskiej obrzędowości i 
zwyczajów. Obrzędy związane z tym świętem wią-
zały się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały 
zapewnić obfite plony, a także ochronę przed uroka-
mi i złymi duchami.    
 W tym celu majono domy, stodoły, płoty 
zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. Zwierzęta 
okadzano dymem z palonych ziół, przystrajano 
wieńcami z kwiatów. W Zielone Świątki do dzisiaj, 
zarówno w gospodarstwach wiejskich, jak i miej-
skich domach i kościołach pojawiają się dekoracje 
najczęściej z brzozowych gałązek.   
 Z kolei w poniedziałek po Zesłaniu Ducha 
Świętego obchodzi się święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła. Zostało wprowadzone do 
polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. 
przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień 
ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha 
Świętego było początkiem działalności Kościoła. 
Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesła-
nia Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli 
wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświęt-
sza Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

Śp. Stanisławę Miśkiewicz  84 lata 
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  

a światłość wiekuista  niechaj jej świeci,  

na wieki wieków. Amen.  

Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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             Wiatr niekonwencjonalny 
      Duch Święty nie likwiduje przeszkód – daje siłę, żeby je przeskoczyć. 

Przy moim rodzinnym domu rosną olbrzymie klony, 
teraz już mocno przerzedzone. Gdy byłem dziec-
kiem, robiły na mnie duże 
wrażenie, zwłaszcza podczas 
wichury. Korony drzew, gęsto 
ulistnione, chwiały się wtedy 
na wszystkie strony, wydając 
potężny szum, wręcz huk. Na 
tej podstawie „odkryłem”, 
skąd bierze się wiatr: otóż ro-
bią go drzewa. 
Mylenie skutku z przyczyną to 
częsta rzecz i niekoniecznie 
przechodzi z wiekiem (chyba 
że od trumny). Dotyczy to 
zwłaszcza spraw duchowych. 
Bóg stwarza ludzi, a ci sądzą, 
że to oni tworzą Boga. Oceniają sprawy po tym, co 
widzą i słyszą, tak jakby cała rzeczywistość była 
widzialna i słyszalna. A nawet gdy dzieją się rzeczy 
niewidziane i niesłychane, oni je tłumaczą według 
znanych sobie schematów. To dlatego gdy kiedyś 
Bóg Ojciec przemówił do Jezusa słyszalnym gło-
sem, ludzie powiedzieli: „zagrzmiało” (por. J 
12,28). 
No jasne. Wszystko musi pasować do naszego małe-
go, ziemskiego grajdołka, a i ten grajdoł musi dosto-
sować się do naszych o nim przekonań. Bo Bóg 
przecież nie mówi z nieba, używając fal dźwięko-
wych. Bóg nie robi tego i tamtego, no a gdyby wy-
jątkowo zrobił coś niekonwencjonalnego, przecież 
byśmy to zauważyli. 
No nie! Bóg cały czas robi rzeczy niekonwencjonal-
ne, ale wielu Go konwencjonalnie tłumaczy. To jest 
ta ludzka „racjonalność”, wynikająca nie z wiedzy, 
tylko z przekonania, że to, co wiem, to już cała 
wiedza. Że nie ma innych światów, nie ma innego 
życia i innych zasad nim rządzących. A jeśli są, to 
nie mają z naszym światem żadnej styczności. 
Podobnie myśleli zebrani w Jerozolimie, gdy pew-
nego dnia zobaczyli wysypującą się z Wieczernika 
grupkę dziwnie zachowujących się ludzi. „Upili się 

młodym winem” – o właśnie, to jest wyjaśnienie 
„racjonalne”. Ale już nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd 

ci ludzie mają taką śmiałość, 
że mówią publicznie i głośno o 
Jezusie, skoro jeszcze przed 
chwilą nie mieli odwagi nawet 
nosa za drzwi wystawić. I co 
więcej – nie dało się wytłuma-
czyć, dlaczego każdy rozumie 
w swoim języku to, co oni mó-
wią. 
To ciekawe: ich sytuacja nie 
zmieniła się ani trochę, ale oni 
się zmienili – i zaczęli zmie-
niać świat. 
To się wciąż powtarza – gdzie 
zstępuje Duch Święty, tam zni-

ka strach, a w jego miejsce pojawia się zapał do gło-
szenia Ewangelii. A gdy się ją głosi, okazuje się, że 
ona do ludzi nadzwyczajnie trafia. Kto zaś ją przyj-
muje, sam otrzymuje Ducha Świętego i zaczyna ro-
zumieć, jak był ślepy i nieracjonalny w swoim pła-
skim „racjonalizmie”. 
Jeśli jest problem z głoszeniem Ewangelii, to głów-
nie tam, gdzie ludzie próbują upchnąć Ducha Świę-
tego w klatce własnego pomysłu. I nic z tego nie 
wychodzi. Człowiek się namacha, daremnie próbu-
jąc wywołać wiatr, a wystarczy zrobić żagiel i na-
stawić go na wiatr, który nadejdzie. A nadejdzie, bo 
jak obiecał Jezus, Bóg da Ducha Świętego tym, któ-
rzy Go proszą. 
                              Franciszek Kucharczak    

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

        Cudowny Obraz 
 

W Kaliszu trudno rozdzielić 
myślenie o obrazie słyną-
cym cudami od historii kultu 
św. Józefa i dziejów słynne-
go sanktuarium. Jeszcze 
trudniej w starym malowidle 

zobaczyć dzieło sztuki, tym bardziej że na co 
dzień płótno jest schowane pod srebrnymi 
aplikacjami i czerwoną tkaniną. Obraz pozo-
staje tajemniczy, bo pomimo upływu stuleci 
na wiele pytań z nim związanych nadal nie 
znamy odpowiedzi Cdn... 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
  

Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 
 

Łukasz Kuźniak, kawaler lat 29  

          zam. Ogrodzieniec        i 

Martyna Grabowska, panna lat 27  

zam. Otola 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.05.2018-27.05.2018r 

       20  maj -  Niedziela     Zesłanie Ducha Świętego 
7.00+ Stanisław, Marek i Władysława Bednarz  
9.00+ Józefa, Zbigniew, Bogdan i Eugeniusz Oleś;  
       + Karolina i Urszula Socha                                       
10.30* I Komunia Święta  
12.00* I Komunia Święta  
17.00* Skałka 
18.00+ Zofia i Jan Czyż; + Krystyna Czyż-Wyczesany 
                         21 maj  -  poniedziałek  
             Matki Kościoła - odpust na Podzamczu                 
             w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej 
7.00+ Janina Pędzik  
        - od wnuczki Katarzyny z mężem     /w Kościele/ 
(W tym dniu nie ma Mszy św. po południu w Kościele w 
Ogrodzieńcu, bo odbywają się w tym czasie uroczystości 
odpustowe na Podzamczu. Serdecznie wszystkich zapra-

szamy do uczestnictwa)\      Na Podzamczu 
17.00+ Janina Pędzik  
               - od rodziny Biedaków i Szyińskich  
                                22  maj  -  wtorek 
7.00+ Janina Pędzik - od wnuczki Eweliny z mężem  
17.00* Skałka 
18.00+ Tadeusz Lipczyk w 3 r. śm.; + Andrzej  
         Czechorowski  - od żony i córek z rodzinami  

                              23  maj -  Środa 
7.00+ Tadeusz i Jadwiga Kajdańscy  
17.00* Skałka 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                            24  maj -  Czwartek 
7.00+ Janina Lubach   
17.00* Skałka 
18.00+ Henryk, Anna i Stanisław Biedak 
                              25  maj - Piątek   
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 1 
17.00* Skałka 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                  26  maj -  Sobota    Dzień Matki 
7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w 43 r. święceń kapłań. 
17.00* Skałka 
18.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 2  
                            27  maj -  Niedziela 
7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 3  
9.00+ Zenobia i Antoni Wójcik                                   
10.30+ Paweł Panek w 1 r. śm.  - od żony z dziećmi     
12.00* Rocznica I Komunii św.; * 1 r. ur. Piotr Mieszczanek;  
                * 1 r. ur. Antoni Dryka - od rodziców i rodzeństwa  

17.00* Skałka 
18.00+ Władysława i Mieczysław Rudy - od córek z rodz. 

 

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. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Ofiary, które składamy na tacę, są przeznaczone na remonty w  naszej parafii. Ser-
deczne Bóg zapłać za złożone ofiary.  
2. W sobotę 26. 05. 2018r. dzieci, które dzisiaj przeżywają I Komunię Św. i również młodzież, która 21.06.2018r 
tutaj w Kościele o godz. 18.00 przyjmie Sakrament Bierzmowania, w najbliższą sobotę 26. 05. 2018r. udają się na 
pielgrzymkę autokarową do Krakowa Łagiewnik. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Św. 
Jana Pawła II. Dzieci będą dziękować Panu Bogu za otrzymane Dary, a młodzież będzie prosić o obfitość Darów 
Ducha Świętego. Ogarniajmy ich szczególnie teraz w tym czasie swoją modlitwą, aby obficie czerpali w swoim ży-
ciu z Bożych Darów.  Wyruszamy z pod Kościoła o godz. 8.00 prosimy o punktualność. 
3. To już rok 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 te które gościły 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 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. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tydzień temu, wzięli udział 
w Nabożeństwie Fatimskim, niech Matka Boża strzeże i ma wszystkich w swojej opiece.  
4. Jutro w poniedziałek  21.05.2018r Święto Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła Odpust na Podzamczu 
o godz. 17.00 Serdecznie wszystkich zapraszamy do uroczystości. W tym dniu nie będzie Mszy św. wieczornej 
w Kościele Parafialnym o godz. 18.00!!! Zapamiętajmy!!!    
5. W sobotę  26.05.2018r Dzień Matki, dzieciom od najmłodszych do najstarszych, przypominamy o pamięci, ży-
czeniach i modlitwie. 
6. Spotkania Kręgu Biblijnego w czwartek 24.05.2018r po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 w sali nad wikaria-
tem. Serdecznie wszystkich zapraszamy!   


