
 

  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-
dziawszy, 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 sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 19 - 23  

strzeń do zagospodarowania jest naprawdę duża. 
Potrzeba jednak nie tylko dobrych chęci, ale także 
odrobiny odwagi, by zaryzykować i podjąć się cze-
goś, za co inni wziąć się nie chcą.  
 Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego przynosi nam słowa posłania, które Jezus 
kieruje do swoich uczniów: „Pokój wam! Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Potrzeba, 
żeby każdy z nas poczuł, że to Jezusowe posłanie w 
jakiś sposób dotyka jego samego. Bo choć w czyta-
nym dziś fragmencie Ewangelii łączy się ono z mi-
sją odpuszczania grzechów, którą Jezus powierzył 
apostołom, to nie można zapomnieć, że wpisuje się 
również w to szeroko rozumiane posłanie do gło-
szenia Dobrej Nowiny o Jezusie, które jest skiero-
wane do każdego z nas.   
 W tym względzie każdy ochrzczony, a 
zwłaszcza ten, który otrzymał sakrament bierzmo-
wania, musi czuć, że słowa „i Ja was posyłam" do-

  I Ja was posyłam  Jedną z największych przeszkód, które 
zatrzymują nas w miejscu i nie pozwalają się roz-
winąć na miarę naszych możliwości, jest oczeki-
wanie, że to inni podejmą inicjatywę, a my się 
tylko przyłączymy    
 Co jakiś czas zdarza mi się słyszeć tu i 
ówdzie zdania w rodzaju: „w naszej parafii nic 
się nie dzieje". Uprzedzając odpowiedź, dlaczego 
nic się nie dzieje, zazwyczaj od razu pytam: „A ty 
co zrobiłeś (-aś), żeby «coś» się działo?”. 
 Tego rodzaju pretensje są bardzo typo-
wym obrazem ducha bierności, który - jak poka-
zują także badania statystyczne - jest ostatnio bar-
dzo rozpowszechniony w naszym narodzie. Ma-
my wielu widzów i tyleż samo krytyków, ale nie-
wielu tych, co chcieliby - nie zważając na za-
zdrość biernych krytykantów - wziąć sprawy w 
swoje ręce i zrobić coś więcej niż inni. A prze-
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tyczą także jego samego. Wiara w Jezusa to bowiem 
nie tylko troska, by samemu dobrze żyć. Wierzyć to 
znaczy czuć się odpowiedzialnym również za drogę 
do Boga, którą musi przemierzyć drugi człowiek - i 

ten bardzo nam bliski, i ten, którego być może jesz-
cze nie znamy.      
   Ks. Dariusz Madejczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
24. Czy Jezus naprawdę był cieślą?  

Czy to by oznaczało, że należał do niższej klasy  
i był naprawdę biedny? U Marka o Jezusie mówi się wprost jako o „cieśli”, 

chociaż w analogicznych ustępach u Mateusza czy-
tamy o „synu cieśli” (13, 55), a u Łukasza po prostu 
o „synu Józefa (4, 22). Marek (6, 3) jest jedynym w 
całym Nowym Testamencie, który nazywa Go cie-
ślą. Słowo to w grece (tektón) odnosi się ogólnie do 
kogoś, kto pracuje w drewnie lub innych twardych 
materiałach, a zatem sugerowałoby zakres szerszy 
niż słowo „cieśla”. Chociaż jest uderzające, że Jezus 
nigdy w swym nauczaniu publicznym nie używa 
obrazów ze swego zawodu, nie ma chyba dostatecz-
nych powodów, by negować, że relacja Marka jest 
wspomnieniem historycznym. Jeśli Józef był cieślą, 
to Jezus po prostu poszedłby w ślady swego ojca, co 
w tej kulturze było zdarzeniem normalnym i praw-
dopodobnym. 
Jako cieśla, nie byłby biedny jak ktoś bez środków 
do życia, tak jak wyrobnicy. Nie byłby też bogaty. 
Byłby ciężko pracującym członkiem wielkiej kultu-
ry chłopskiej. Kultura ta składała się głównie z rol-
ników z wiosek, którzy żyli - czy to przymuszeni, 
czy to z konieczności - w swego rodzaju zależności 
od centrów miejskich rządzonych przez arystokra-
tyczną elitę (arystokracja świątynna i rzymskie wła-
dze cesarskie). Względne bogactwo czy ubóstwo 
wsi zależało od rozmaitych czynników, które ludzie 
ze wsi dobrze znają: od pogody, cen, podatków, po-
lityki, itd. Powodzenie czy niepowodzenie Jezusa z 
Jego wyspecjalizowanym i po trosze technicznym 
fachem zależało od losów całej wsi. 
Ponadto Ewangelie przedstawiają Jezusa podróżują-
cego po miastach i wsiach Galilei i Judei. Za wyjąt-
kiem Jerozolimy, większe miejskie i kosmopolitycz-
ne centra z ich wpływami grecko-rzymskimi nie są 
wymieniane, na przykład shellenizowane miasta w 
Galilei jak Tyberiada i Seforis (to drugie miasto 
przebudowane przez Heroda Antypasa, tylko o go-
dzinę drogi z Nazaretu). A zatem, możemy wyobra-
zić sobie Jezusa we wczesnych latach życia dorosłe-
go jako wiejskiego chłopa, ciężko pracującego i bio-
rąc pod uwagę charakter Jego pracy, dosyć musku-
larnego młodzieńca, który musiał w pocie czoła za-
rabiać na codzienny chleb, i który dobrze znał małe 
sukcesy i czasami katastrofalne niepowodzenia, któ-
re naznaczają wiejskie życie. 

 25. Czy Jezus kiedykolwiek mówił o pożądaniu  
seksualnym w swoim własnym życiu?  

Czy był jak każdy nastolatek, który staje wobec  
tego normalnego popędu? 

 Przy często nerwowym, a na pewno wszechobec-
nym zaabsorbowaniu seksem w naszym społeczeń-
stwie, uderza fakt, że Jezus rzadko mówił na ten te-
mat w zapisach, które mamy. Bardziej się zajmował 
jakością relacji międzyludzkich, niż aktem płcio-
wym jako takim. Najbardziej bezpośredni tekst po-
jawia się w Jego komentarzu do szóstego przykaza-
nia, tak jak podaje nam go Mateusz w kazaniu na 
górze: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 
A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cu-
dzołóstwa” (Mt 5,27-28). Ta wypowiedź, oraz zakaz 
rozwodu, który po niej następuje (ww. 31-32), bar-
dziej odnosi się do postaw mężczyzn wobec kobiet, 
niż poszczególnych aktów płciowych. Wypowiedź o 
rozwodzie odnosi się do społecznej praktyki, która 
była krzywdząca dla kobiet. Wypowiedź o cu-
dzołóstwie dotyczy sposobu, w jaki mężczyźni są 
kształtowani przez społeczeństwo, by widzieć ko-
biety wyłącznie jako przedmiot swych dążeń do 
przyjemności. Jezus miał dla kobiet szacunek głębo-
ki i pełen wrażliwości. W miejscach publicznych 
nie ignorował ich, jak to wtedy było w zwyczaju; 
raczej z nimi mówił i wciągał je do rozmowy. Wi-
dział w nich wyobrażenie samej obecności i działal-
ności Boga. Powoływał je, by szły za Nim jako 
uczniowie. Dotykał ich i uzdrawiał, i bronił je przed 
męskimi uprzedzeniami dominującego społeczeń-
stwa patriarchalnego. Jednym słowem, miał bardzo 
zdrową postawę wobec kobiet i relacje z nimi. 
Odnośnie drugiej części pytania: czy się uśmiechał, 
śmiał, marzył, pragnął? Oczywiście! Jako nastolatek 
i młodzieniec, Jezus był normalnym człowiekiem, 
który musiał nauczyć się, jak zintegrować popędy i 
pragnienia seksualne w dojrzałą i zrównoważoną 
osobowość. Powiedzieć coś innego, to sugerować, 
że seks jest nieprzyzwoity lub w jakiś sposób 
grzeszny. Zaś w dobrym stworzeniu Boga, zróżni-
cowanie na mężczyznę i kobietę i ich połączenie w 
jedno ciało jest kulminacyjnym wyrazem Bożego 
stworzenia (zob. Wj 2, 18-24; 1, 26-31; połączone 
przez Jezusa w Mk 10, 6-8 = Mt 19, 4-6). 
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                         Albo cuda, albo nuda         Duch Święty wieje na różne sposoby, ale nigdy nudą. 
Są takie zuchy, które nie potrzebują tzw. objawień 
prywatnych. Ostatnio, za sprawą jubileuszu obja-
wień fatimskich, sporo było 
takich deklaracji. „Ja nie 
wierzę w żadne objawienia 
prywatne, wystarczy mi 
Biblia” – uniósł się niedaw-
no honorem ktoś w komen-
tarzu pod tekstem w serwi-
sie gosc.pl. 
W porządku – rzeczywiście 
nie musisz w to wierzyć. 
Ale Boże Ciało obcho-
dzisz? A wiesz, że Kościół 
obchodzi tę uroczystość za sprawą widzeń św. Ju-
lianny z Cornillon? A kult Serca Pana Jezusa uzna-
jesz? To konsekwencja wizji, jakie miała św. Mał-
gorzata Maria Alacoque. A o kulcie Miłosierdzia 
Bożego słyszałeś? To skutek objawień św. Fausty-
ny. I tak dalej. Wszystko „prywatne”. Ba! Sama Bi-
blia co rusz opisuje objawienia de facto prywatne. 
Miał takie na przykład każdy z tych, na których w 
Wieczerniku spoczął Duch Święty w postaci języ-
ków ognia. Dzieje Apostolskie nie opisują doznań 
każdego z osobna – ale znamy skutki: Ewangelia 
ruszyła z mocą eksplodującego wulkanu. 
W gruncie rzeczy każde religijne doświadczenie to 
„prywatne objawienie”. Czy to jednak znaczy, że 
takie rzeczy są niepotrzebne i obojętne, nawet gdy 
rozeznał je Kościół? Czy mamy uznawać, że moc 
Boża na ziemskie dziś to wspomnienia z wczoraj z 
nadzieją na niebiańskie jutro? Czy wizje, cuda i zna-
ki, proroctwa i uzdrowienia były potrzebne Kościo-
łowi tylko w czasach apostołów? Czy wtedy były 
zajęcia praktyczne, a teraz to już tylko teoria? 
Niektórzy zdają się myśleć, że Duch Święty dziś nie 
działa „tak jak wtedy” i że się tak nie objawia. A 
skąd ta pewność i skąd ta wiedza? Z objawienia? No 
to musi być bardzo prywatne – bo ani Pismo Święte, 
ani Tradycja nie mówią Duchowi Świętemu, jak się 
ma zachowywać. To Duch mówi do Kościoła – nie 
odwrotnie. 

Skąd ten pomysł, że chrześcijaństwo musi być jak 
kolejne ksero z ksero – coraz słabsze i mniej czytel-

ne? Ha – może z obser-
wacji własnej niemocy i 
uznania, że tak powinno 
być. Może z przekonania, 
że kiedyś była moc, a te-
raz tylko pomoc. Bo my 
jesteśmy nobliwi i sta-
teczni, i sami sobie pora-
dzimy. 
Tylko że ta nobliwość 
jest nudna, a w nudzie nie 
ma Ducha Świętego. Nie 

ma Go tam, gdzie się ględzi, zamiast porywać, nie 
ma Go tam, gdzie się usypia, zamiast budzić, nie ma 
Go tam, gdzie się gasi, zamiast rozpalać. Ogień Du-
cha musi buzować gorliwością dzisiejszych chrze-
ścijan, a nie dogorywać wspomnieniami po daw-
nych. 
„I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a 
synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy 
wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli wi-
dzenia” – to napisał prorok Joel w Biblii (więc nie 
prywatnie) o tym, że w czasach ostatecznych wszy-
scy czciciele Boga będą mieli „objawienia prywat-
ne”. A mamy czasy ostateczne. 
    
   Franciszek Kucharczak 

W MINIONYM CZASIE 
Pożegnaliśmy zmarłego: 

 
Śp. Sławomira Janusa, 49 lat 

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

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

  
ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE 

Sakramentalny związek małżeński  
mają zamiar zawrzeć:  

 
Kamil Bryła, kawaler lat 27  

zam. Zawiercie         i  
Paulina Marszałek, panna lat 26 

zam. Ogrodzieniec 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
 

Tomasz Białek i Aneta Cudak 
Tomasz Motyl i Agata Rosa 

 
Szczęść Boże nowożeńcom  

na nowej drodze życia 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj Święto Dziękczynienia. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na Świątynię 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
2. W poniedziałek 05.06.2017r święto Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła. Odpust na Skałce. 
Procesja na uroczystości odpustowe wyruszy z Kościoła o godz. 16.00 Tam odbędzie sie uroczysta Msza 
św. o godz. 17.00 Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy do udziału. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. w Kościele o godz. 18.00  
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich, Rodziny, które gościły i bę-
dą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wie-
czorną, 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 rodzinnym i prosić opiekę na dalszą 
przyszłość.  4. III Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa w tym roku odbędzie się w terminie 24-26.06.2017r Szcze-
gółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej 
www.pielgrzymka.olkusz.pl. 
5. Pielgrzymka autokarowa do Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i do św. Brata Alberta w Krakowie wyruszy  
06. 06. 2017r. tj. wtorek. Zapisani pielgrzymi wsiadają do autokaru przy Kościele o godz. 7.45 a młodzież z Gimna-
zjum zabieramy z pod szkoły o godz. 8.00 Prosimy o punktualne przybycie. Młodzież podziękuje Matce Bożej za 
sakrament bierzmowania i zawierzy się św. Albertowi, aby wytrwała w dojrzałości chrześcijańskiej i była w myśl 
św. Brata Alberta, dobra jak chleb.  6. Na Papieskie Dzieło Misyjne dzieci pierwszokomunijne zebrały 875zł i 50gr Serdeczne Bóg zapłać za 
złożone ofiary! 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 04.06.2017-10.06.2017 
        04  czerwiec - Niedziela  7.00+ Józef i Władysława Biedak  
9.00+ Zenobia i Stefan Muszyńscy;  
     + Antonina i Stanisław Jęcek; + Zofia Batorowicz           10.30+ Zenobia i Antoni Wójcik           
12.00+ Ryszard Kudela 
17.00* Skałka            
18.00+ Kazimierz Grajdek; + Stanisław i Helena  
       Wierzbiccy; + Maria Kołodziej 
18.00     * Sakrament Bierzmowania 
  05  czerwiec  - Poniedziałek 7.00+ Jan Karbowski w 3 r. śm.  
7.00+ Teresa Biedak;  
       + Kazimiera i Zenon Czechorowscy 17.00 Skałka Odpust 
 + Zbigniew Fajer - od sąsiadów Imiołek  
         Wyjście z Kościele na Skałkę o godz. 16.00 
  06  czerwiec  - Wtorek 7.00+ Janina Podsiadło - od synowej Elżbiety z rodziną 
7.00+ Sylwester Kuśmierski  
 - od żony Agaty z synem Krzysztofem 
      + Władysław Grabowski   - od wnuczki Agaty i prawnuczka Krzysztofa 
18.00+ Janina Lubach - od męża Witolda 
 

  07  czerwiec  - Środa     7.00+ Sylwester Kuśmierski  
 - od rodziców Urszuli i Wiesława 
       + Władysław Grabowski   - od córki Urszuli z mężem Wiesławem 
7.00+ Janina Podsiadło  - od synowej Jadwigi z rodziną 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  08  czerwiec  - Czwartek 7.00+ Janina Podsiadło   
 - od Haliny i Arkadiusza z rodziną 
7.00+ Sylwester Kuśmierski  
  - od brata Marcina z żoną Eweliną i chrześnicą Emilką 
       + Władysław Grabowski    - od wnuczka Marcina z żoną i prawnuczką Emilką 
18.00+ Janina Lubach - od córki Ewy z rodziną 
  09  czerwiec  -  Piątek 7.00+ Michalina Mól w 1 r. śm.   
 - od córki Lidii z mężem i dziećmi   
7.00+ Janina Podsiadło  
 - od Władysławy Stefańskiej z rodziną 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
   10  czerwiec  -  Sobota           7.00         
17.00* Skałka 
18.00+ Janina Oleś - od siostrzenicy Elżbiety z rodziną  

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 Skałkowej w Soboty i Niedziele godz. 17.00 
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  


