
 

  

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:   
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».Mt28, 16-20 

na pewno rozróżnialni, a dodatkowo w tym samym 
szeregu zapisano Ducha Świętego. Chrzest ma być 
udzielany w Imię, a nie w imiona. Jedno Imię, czyli 
jeden Bóg, ale jednocześnie Trzech na tym samym 
poziomie. Cała Trójca wykonuje działanie, które 
przynależy tylko Bogu. Chrzest, który jest dziełem 
Trójcy, daje nam uwolnienie z grzechów, uświęca 
nas, czyni nas dziećmi Boga, a te czynności są 
dziełem jedynie Boga!   
 Gdy Jezus odpuszczał grzechy uzdrowione-
mu paralitykowi, uczeni w Piśmie, a więc znawcy 
przedmiotu, pomyśleli: „Czemu On tak mówi? On 
bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jed-
nego Boga?” (Mk 2,7). Żydzi, doskonale rozumieli, 
co Jezus chciał przez to powiedzieć. „Dlatego więc 
usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko 
nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał 
swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5,18). 
Jezus nie zaprzeczył Żydom, że tak właśnie jest. 
On naprawdę czynił się równym Bogu, nazywając 
Go swoim Ojcem! Jeśli się czynił równym Bogu, to 

        W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego                   Zapewne wielu z nas przeżyło odwiedziny tajem-
niczych gości, którzy pukając do naszych drzwi, 
chcieli porozmawiać o Bogu, trzymając Biblię 
pod pachą. Tak, to świadkowie Jehowy. Osobi-
ście myślę, że ich wizyta jest oskarżeniem naszej 
gnuśności i zaniedbania dwóch podstawowych 
obowiązków chrześcijańskich: poznania Boga w 
Biblii i ewangelizowania. Minęły już te czasy, 
kiedy dzieci na ulicach Konstantynopola kłóciły 
się o to, czy Jezus Chrystus jest współ-istotny (gr. 
homousios), czy tylko współpodobny (gr. ho-
moiousios). Wielu chrześcijan nie potrafiłoby 
dziś nic powiedzieć o tajemnicy Trójcy Świętej. 
 Fragment z Ewangelii Mateusza jest 
wspaniałym świadectwem wiary pierwszych 
uczniów Jezusa w Trójcę Świętą. Na odmienność 
i jednocześnie równość Osób Boskich w tym tek-
ście wskazuje ustawienie ich na tym samym po-
ziomie, ale osobno. Nikt nie jest równy Bogu, 
tylko On sam w innych osobach. Ojciec i Syn są 
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 S t r .  2  T a b o r  
albo jest Bogiem, albo bluźniercą. Wiemy z historii, 
że ówcześni decydenci religijni wybrali tę drugą 
możliwość i uznali Jezusa za bluźniercę. W innym 
wypadku nie ośmieliliby się ukrzyżować Jezusa. 
Został ukrzyżowany, ponieważ nigdy nie zaprze-
czył, że jest Bogiem, a szczególnie na sądzie Kajfa-
sza. Podobnie rzecz się ma z Duchem Świętym. On 
nie występuje jako jakaś „dusza Ojca” lub „dusza 
Syna”, czy też bezosobowa moc, tylko jako samo-
dzielna Osoba. A jednak jest tym samym Bogiem, 
co Ojciec i Syn! „Lecz gdy przyjdzie On, Duch 
Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy” (J 16, 13). 
 Teologia mówi, że Ojciec nie pochodzi od 

nikogo, Syn pochodzi od Ojca przez prawdziwe zro-
dzenie, Duch od Ojca i Syna. Duch Święty, mówiąc 
o sobie „Ja”, jest Osobą, a nie jest jakimś bezosobo-
wym duchowym tchnieniem: „Kiedy Piotr rozmyślał 
jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: 
Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi 
bez wahania, bo Ja ich posłałem” (10,19–20). Nie 
musimy być wybitnymi znawcami dogmatyki, ale 
wystarczy nam znać choćby tyle, ile dziś poznali-
śmy, by nie tylko zamknąć drzwi przed świadkami 
ducha kłamstwa, ale i zamknąć im usta, by nie fał-
szowali prawdy!           
  o. Augustyn Pelanowski   

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    
  6). Wiara ma nieprawdopodobną moc, jak ziarnko 
gorczycy, które jest najmniejsze ze wszystkich na-
sion na ziemi, a jednak wydaje największy z wszyst-
kich krzewów (Mk 4, 31-32 i paralele). Jezus nie 
wiedział dokładnie kiedy, gdzie i jak umrze, ale wie-
dział, że moc Boża (Mk 12, 24) i moc wiary (Mk 5, 
36) pokonają strach i śmierć, i wydadzą nowe życie. 
Dojmującą mocą modlitwy Jezusa w ogrójcu była 
odczuwana przez Niego potrzeba znalezienia siły, by 
pozostać wiernym temu Bogu miłości i życia w obli-
czu strachu i śmierci. Końcowa prośba w Modlitwie 
Pańskiej (jak u Łk 11, 4 i paralele) może równie do-
brze oznaczać: Daj nam siłę nie zawieść w czasie 
próby! Zarówno Jezus, jak i Jego uczniowie potrze-
bowali takiej siły. 

 
53. Jeżeli Jezus został posłany,  

by głosić królestwo Boże,  
a jednak Mu się nie powiodło,  

czy cały czas wiedział,  
że będzie musiał za nas umrzeć?  

Cały czas utrzymywaliśmy, że Jezus w swym histo-
rycznym i ludzkim życiu był człowiekiem jak my 
we wszystkim, jak my kuszony i wystawiany na 
próbę. Oznaczało by to, że doświadczał wątpliwości 
i niepewności, że musiał zgłębić najlepszy sposób 
przekazania posłania otrzymanego od Ojca, że mu-
siał zaufać woli Ojca, kiedy sprawy nie toczyły się 
tak, jak miał nadzieję, że musiał stanąć wobec bar-
dziej realnej możliwości niepowodzenia i śmierci. 
Można sobie łatwo wyobrazić, że rosnący sprzeciw 
i wrogość, których doświadczał, prowadziły Go do 
rozważania nie tylko możliwości, ale i prawdopodo-
bieństwa tragicznej śmierci. Zgodnie z prorockimi 
wzorcami, kryzys odrzucenia przez ludzi budził na-
dzieję na obronę przez Boga, to jest bez względu na 
to, co się wydarzyło Bóg odda sprawiedliwość Jego 
misji i doprowadzi królestwo do spełnienia. Takie 
mogło być dla Jezusa znaczenie obrazu dnia Syna 
Człowieczego (Łk 17, 24). W księdze Daniela 
„jakby Syn Człowieczy” (7, 14), postać ludzka w 
odróżnieniu od czterech bestii przedstawiających 
władze imperialne, które prześladowały lud Boży, 
przychodzi przed tron Boga i otrzymuje Bożą spra-
wiedliwość. Tak właśnie Jezus musiał zaufać, że 
Ojciec odda Mu sprawiedliwość. 
Jezus był człowiekiem wiary, który uważał, że 
„wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 
9, 23), dla Boga (Mk 10, 27) i dla Jego Abba (Mk 
14, 36). Dla kogoś, kto ma wiarę jak ziarno gorczy-
cy, nie ma nic niemożliwego. Ktoś taki może poru-
szać górę ludzkiej zatwardziałości serca (Mt 17, 20) 
i wyrwać z korzeniami szczególnie głęboko zako-
rzenione drzewo ludzkiego nieprzejednania  (Łk 17, 

Do wspólnoty Kościoła została 
włączona:  

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

ich w swojej opiece. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 
Śp. Krystynę Łasicką 97 lat 

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

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

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć: 
Kamil Łonak, kawaler lat 27  
          zam. Ryczówek        i 
Paulina Kijas, panna lat 26  

zam. Ogrodzieniec 
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                   Prywatność głupstw    Co oznaczają nieprawidłowości? To, że trzeba wrócić do prawidłowości. 

W okolicy Wielkanocy wielką popularność w sieci 
zdobył filmik przedstawiający przelot konsekrowa-
nej Hostii podwieszonej do drona. Co to miało sym-
bolizować – nie bardzo wiadomo, 
wiadomo za to, że pomysł ten wy-
grał w rankingu tegorocznych dzi-
wactw wielkanocnych. Nie miały z 
nim szans ani figura zmartwych-
wstałego Jezusa, wyskakująca z gro-
bu jak zabawka na sprężynie, ani 
płyta zasłaniająca krucyfiks w ołta-
rzu po odpaleniu petardy. Ale i w 
okresie zwykłym zdarzają się prze-
dziwne rzeczy, a ponieważ teraz 
wszystko się filmuje, ludzkość ma się czym ekscyto-
wać. 
W takich razach w internecie odzywają się chóry 
oburzonych, drących szaty nad obecną liturgią Ko-
ścioła, która ich zdaniem jest tego przyczyną. 
E tam. Przyczyną takich rzeczy jest odwieczna ludz-
ka skłonność do dziwaczenia. 
Pewnie, że w Kościele nie powinny się zdarzać głu-
pie rzeczy – ale się zdarzają. Tak samo na drogach 
nie powinny zdarzać się wypadki – a też się zdarza-
ją. I tam, i tu najczęstszą przyczyną jest niezacho-
wanie przepisów. Tu tkwi istota rzeczy: amatorzy 
okołokościelnych głupstw łamią zasady, które OBO-
WIĄZUJĄ. Bo wszystko jest ustalone. Dokładnie 
wiadomo, jak należy traktować Najświętszy Sakra-
ment – zawsze z najwyższym szacunkiem, a nigdy 
jako gadżet w czyimś teatrzyku. 
Za łamanie prawa odpowiadają ci, którzy je łamią, a 
nie ci, co je stworzyli. Zasady są po to, żeby nie by-
ło głupstw, ale zawsze znajdą się mądrzejsi, którzy 
po te głupstwa sięgną. Bo, cytując wojaka Szwejka, 
„nie wolno, ale można”. Nie wolno robić cyrku z 
kościoła, ale można, nie wolno traktować rzeczy 
świętych jak zabawki – ale można. 
Na szczęście te rzeczy wcale nie są tak częste, jak 
się wydaje. Jeśli wrażenie jest przeciwne, to z powo-
du powszechnego dostępu do natychmiastowej in-
formacji. Gdziekolwiek na świecie wydarzy się coś 

osobliwego, durnego, a zwłaszcza skandalicznego i 
bluźnierczego, natychmiast wszyscy o tym wiedzą. 
Gdy nasi pradziadkowie dowiadywali się po godzi-

nie o tym, co stało się na drugim 
końcu wsi, my szybciej dowiaduje-
my się o lokalnej sensacji zaistniałej 
na drugiej półkuli. I wydaje się, że 
sprawców zła jest dziś więcej – od 
dręczycieli wiewiórek po pedofilów. 
No i że także w Kościele jest więcej 
przegięć niż kiedyś, przy czym z 
rozpędu za przegięcia bierze się tak-
że to, co nimi nie jest. Jeśli na przy-
kład Kościół daje wybór co do spo-

sobu przyjmowania Komunii św. – na stojąco lub na 
klęcząco, do ust lub na rękę – to każda z tych form 
jest godna i dobra. Kiedyś o tym pisałem. Otrzyma-
łem potem sporo listów pełnych oburzenia, poparte-
go przykładami liturgicznych nieprawidłowości. Ale 
to były nieprawidłowości właśnie. Trzeba być po-
słusznym Kościołowi – a będzie prawidłowo. 
                                        Franciszek Kucharczak 

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

 
Kult Świętego Józefa  

i jego wartości  
duchowe  

 
Spośród  świętych,  któ-
rzy  w  dziejach  zbawie-
nia  odegrali znaczącą rolę, 
wyróżnia się wybrany na 

Opiekuna Zbawiciela – Józef z Nazaretu. Nie dziwi 
nas zatem fakt, że stał się on przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania wielu teologów od czasu śre-
dniowiecza poprzez okres nowożytny i czasy nam 
współczesne. Również papieże zabierali głos  odno-
szący się do postaci  Świętego Patriarchy, począw-
szy od Piusa IX, który w 1870 r. ogłosił Józefa pa-
tronem całego Kościoła,  aż do Jana Pawła II,  który 
w setną rocznicę encykliki Quamquam pluries Le-
ona XIII, jak i w duchu wielowiekowego kultu  te-
go  Świętego  wydał  w  1989  r.  adhortację  apo-
stolską Redempkoris Custos o posłannictwie św. Jó-
zefa w życiu Chrystusa i Kościoła. Z tego względu 
wartości duchowe, jakie niesie ze sobą kult tego 
Świętego zasługują na naszą uwagę. Cdn... 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
Artur Janoska i Marta Jaworska 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.  
Szczęść Boże! 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.05.2018-03.06.2018r 
                             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 rodzinami 
                         28  maj  -  poniedziałek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 4  
17.00 * Skałka 
18.00+ Henryk i Marian Golba - od mamy  
                             29  maj  -  wtorek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 5  
17.00* Skałka 
18.00+ Wanda Jołop 
                              30  maj -  Środa 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 6  
17.00* Skałka 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
       31  maj -  Czwartek  Uroczystość Bożego Ciała 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 7   

9.00+ Marianna Stanek - od Jadwigi Piechowskiej                        
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
     wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Stanisława   
     Jagły w 60 r. ur. i całej rodziny 12.30+ Janina Pędzik - od rodziny Wódka i Paleczek 
17.00* Skałka 
18.00+ Aniela Pilarczyk 
                  01  czerwiec - I Piątek  Dzień Dziecka 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 8 
7.00+ Józefa Grzanka 
               - od rodziny Grzanka z Kwaśniowa 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                         02  czerwiec -  I Sobota 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 9  
17.00* Żywy Różaniec 
18.00+ Filomena, Antoni i Wiesław Krawet                          03  czerwiec -  Niedziela 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 10  
9.00+ Janina, Bronisława i Helena Wacowskie;  
       + Zofia i Stefan Antonik; + Anna Kosoń                                  10.30+ Anna i Walenty Wnuk;  
         + Władysława i Mieczysław Nieduziak     12.00+ Kornelia w 3 r. śm., Stefan i Kazimierz Fajt  
17.00* Skałka 
18.00+ Lucjan Grzebieluch; + Antonina i Edward Piątek 

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. 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.                 
2. W czwartek 31.05.2018r  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Boże Ciała Msze 
św. w Kościele o godz.: 7.00; 9.00; 10.30 i procesja; 12.30 i 18.00 W cementowni o godz. 8.00; Na 
Skałce w Podzamczu o godz. 17.00 Jak co roku prosimy mieszkańców Ogrodzieńca o przygotowanie 
ołtarzy na procesję, w miejscach jak w ubiegłych latach. Do udziału w uroczystości zapraszamy Stra-
żaków i Orkiestrę.  Przez cały tydzień do przyszłego czwartku oktawa Bożego Ciała. Po Mszy św. o 
godzinie 18.00 i nabożeństwie, procesja wokół kościoła, a w czwartek 07.06.2018r uroczyste zakoń-
czenie obchodów Bożego Ciała.                                    
3. W piątek 01.06.2018r  Dzień Dziecka  rodzice niech nie zapomną o swoich pociechach W tym dniu rozpoczyna-
my nabożeństwa czerwcowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy do modlitwy w Kościele o godz. 18.00 aby z głębi serca oddawać cześć Sercu Jezusowemu Ponadto 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 Różań-
cowych.  
4. Dzieci I komunijne na misje dzieciom złożyły 733zł. Serdeczne Bóg zapłać! 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się  na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  
w Kościele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


