
 

  

Jezus powiedział do Nikodema:             
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».            
J 3, 16 - 18  

nietrudno zauważyć, że traktujemy je jak zło ko-
nieczne. Wielu jest też takich, co wręcz chlubią się, 
że zdołali w jakiś sposób obejść przepisy. Takim 
postawom sprzyja oczywiście chaos prawny i cią-
głe zmiany przepisów. W tym miejscu warto jed-
nak zauważyć, że to wypaczone podejście do prawa 
przenosi się na różne dziedziny życia i zostawia na 
nich głęboki ślad. Co więcej, dotyka także spraw 
wiary i sprawia, że nasze spotkanie z Jezusem prze-
stajemy przeżywać jako Dobrą Nowinę, która daje 
człowiekowi wolność.    
 Czytania na Niedzielę Najświętszej Trójcy 
pokazują Boga, który bez reszty daje się człowie-
kowi. Idzie pośrodku swojego ludu, chociaż jest to 
lud nieposłuszny, o twardym karku; i przychodzi 
do każdego, dając swojego Syna, aby „każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne". Życie wieczne - to właśnie chce nam dać Pan 
Bóg. Właśnie „tak Bóg umiłował świat". To naj-

     Aby każdy miał życie wieczne  
Ewangelia uczy przekraczania wszelkich oczeki-
wań związanych z doraźnymi pragnieniami, by 
skierować nasze myśli ku nagrodzie, którą przy-
gotował dla nas Pan Bóg   
 Kilka lat temu jeden z polskich kapłanów 
pracujących w Finlandii zwracał mi uwagę, że na 
fińskich drogach dozwolone prędkości przekra-
czają głównie obcokrajowcy. Przeciętny Fin ma 
bowiem głęboko wpojone przekonanie, iż wszel-
kie nakazy i zakazy nie są po to, by go ograniczać 
lub utrudniać mu życie, ale mają go bronić i słu-
żyć jego dobru. Stąd właśnie w Finlandii - podob-
nie zresztą jak w innych krajach skandynawskich 
- przestępczość jest bardzo niska, a ludzie żyją w 
poczuciu bezpieczeństwa.   
 Gdy zdamy sobie sprawę z naszego podej-
ścia do prawa, wszelkich zakazów czy nakazów, 
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ważniejsza prawda dzisiejszej Ewangelii. Prawda, 
która podnosi z upadku i kieruje ku wolności naj-
większej i najpełniejszej - w życiu wiecznym. Ona 
też nadaje sens i motywację codziennym zmaga-

niom, by zachować Boże prawo i nie traktować go 
jak kuli u nogi.     
   Ks. Dariusz Madejczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
 

26. Dlaczego Jezus się nie ożenił?  
Czy odrzucał tę centralną i ważną  

część życia ludzkiego? 
 

Są tacy, którzy utrzymują, że Jezus w rzeczywisto-
ści się ożenił. Jednakże, skoro nie ma absolutnie 
żadnych dowodów na korzyść takiego twierdzenia, 
argument musi pochodzić „z milczenia”, to jest przy 
braku dowodów przeciw, automatycznie się przyj-
muje, że chłopiec żydowski zanim osiągnął wiek 
osiemnastu łat byłby się był zaręczył i ożenił. Jeżeli 
Jezus pod każdym innym względem otrzymał nor-
malne wychowanie żydowskie, dlaczegóż by i nie 
pod tym? Z pewnością jakikolwiek argument prze-
ciwko temu, że miał żonę i dzieci nie powinien być 
oparty na myśli, że małżeństwo jest w jakiś sposób 
niższym lub gorszym stanem życia, lub że seks jest 
w jakiś sposób grzeszny. Skoro Jezus mieszkał w 
Nazarecie do około trzydziestego roku życia, można 
by z powodzeniem przypuszczać, że był żonaty. 
Jednakże, gdyby tak było w istocie, można by się 
spodziewać jakiejś wzmianki o Jego żonie i dzie-
ciach wraz ze wzmiankami o Jego matce, braciach i 
siostrach, jak również o wielu innych kobietach w 
czasie działalności publicznej. Nie ma żadnej. W do
-datku, chociaż jest to nietypowe, nie jest niespoty-
kane, żeby mężczyzna w tym czasie żył samotnie w 
celibacie. Wystarczy pomyśleć o wyodrębnionym 
ruchu znanym jako „Esseńczycy”, o proroku Jere-
miaszu (Jr 16, 1-4), o Janie Chrzcicielu i o apostole 
Pawle (1 Kor 7, 1-7; 9, 5). Biorąc to pod uwagę, 
wydaje się wielce prawdopodobne, że Jezus z ta-
kich, czy innych powodów wybrał dobrowolny celi-
bat. Na pewno nie odrzucał, czy obniżał wartość 
małżeństwa. Jego motywów możemy się tylko do-
myślać z tego, co wiemy o Jego działalności pu-
blicznej. Dwie sceny rzucają się w oczy: że rzucał 
wyzwanie dominującej strukturze patriarchalnej 
swego społeczeństwa (a więc może zdecydował, że 
nie będzie uczestniczył w przywilejach i władzy 
„rządów ojca” nad swą rodziną), oraz że propono-
wał nową rodzinę tych, którzy pełnią wolę Bożą 
(Mk 3, 31-35). Tak więc wydaje się, że pozostał 
bezżennym dla królestwa niebieskiego (Mt 19, 12). 

27. Czy sugerujesz, że Jezus porzucił swą rodzinę?  
Czy nalegał, żeby apostołowie zrobili to samo, gdy 

później poszli za Nim? Jeżeli Jezus mieszkał w Nazarecie przez trzydzieści 
lat, nie bardzo można powiedzieć, by kogoś porzu-
cił, a już na pewno nie swą matkę, braci i siostry. 
Ani też apostołowie i Jego bracia po Jego śmierci 
nie uważali, że w jakiś sposób muszą żyć samotnie 
w odłączeniu od swych żon i rodzin. Paweł wspomi-
na o tym mimochodem; „Czyż nie wolno nam brać 
z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią 
pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Ke-
fas?” (1 Kor 9, 5). 
W Ewangeliach Jezus jest przedstawiony jako czło-
wiek wypełniający pewną misję, tak że wszystkie 
Jego nadzwyczajne zdolności są skupione na tej jed-
nej koniecznej rzeczy: nadejściu królestwa Bożego. 
Wydaje się, że Jezus miał strategię dwukierunkową. 
Niektórych (w tym Dwunastu jako symbol odno-
wionego Izraela) powoływał, by szli za Nim porzu-
cając wszystko, by chodzili po miastach i wsiach 
głosząc królestwo Boże i uzdrawiając chorych i 
opętanych. Lecz nie wszyscy zostali powołani na 
uczniów w tym sensie. Większość z tych, którzy Go 
słyszeli lub zostali uzdrowieni nie poszło za Nim, 
jak niewidomy Bartymeusz (Mk 10, 52). Jednemu, 
który chciał tak uczynić powiedział nawet: „Wracaj 
do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co 
Pan ci uczynił...” (Mk 5,19). Bez względu na to, na 
ile historyczne mogą być poszczególne relacje, wy-
daje się jasne, że Jezus miał uczniów, którzy szli za 
Nim i innych, którzy pozostawali w domu i przyj-
mowali Go, gdy tamtędy przechodził, jak Marta i 
Maria (Łk 10, 38-42). Być może jest to odzwiercie-
dlone w poleceniu misyjnym: „Gdy do jakiego do-
mu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdzie-
cie” (Mk 6, 10). W każdym razie, czy w drodze, czy 
w domu, tylko jedna rzecz jest dla ludzkiego życia 
absolutnie konieczna: „Starajcie się naprzód o Kró-
lestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszyst-
ko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). 

W MINIONYM CZASIE 
Pożegnaliśmy zmarłego: 
Śp. Pawła Panka, 57 lat 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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                              Zoo(teo)logia      Zezwierzęcenie to nie upodobnienie się do zwierząt, tylko osłabienie podobieństwa do Boga. 
Znajoma opowiadała mi, że widziała w dużym za-
chodnim mieście ludzi wożących pieski w wózecz-
kach jak dzieci. Parę dni później, w 
Krakowie będąc, ujrzałem taki wła-
śnie obrazek: facet jeździł po rynku 
z psiakiem w wózku. Biedne zwie-
rzę wyglądało jak pacjent w kafta-
nie bezpieczeństwa. 
Aha, zaraza się roznosi – pomyśla-
łem. No tak, zaraza, bo to przecież 
nie ma nic wspólnego z troską o 
zwierzęta. Ma za to dużo wspólne-
go z brakiem troski o człowieka – 
czyli z kryzysem miłości. Człowiek 
coraz częściej traci czas i możliwo-
ści, które są darem Bożym przeznaczonym w pierw-
szym rzędzie dla ludzi, a przy okazji nawet zwierzę-
tom wyświadcza niedźwiedzią przysługę. Tak jak 
pewna pani, która pochwaliła mi się, że „uratowała” 
swojego starego psa, którego weterynarz już dwa 
lata temu radził uśpić. Wprawdzie pies jest ciężko 
chory, ale ona miesięcznie przeznacza na niego 2 
tys. złotych – i pies żyje. Dwukrotnie upewniałem 
się, czy chodzi o 2 tys. złotych. Kobieta potwierdzi-
ła. – Ja nikomu krzywdy nie robię – wyjaśniła. 
– Ale za tyle pieniędzy to by pani paru ludzi wyży-
wiła! – zdumiałem się. 
– Bezdomnemu też czasem bułkę kupię – powie-
działa beztrosko. 
Cóż, skoro ktoś tak postanowił wydawać pieniądze, 
to trudno. Gorzej jednak, że różni zooideolodzy pró-
bują grzebać w teologii, udowadniając, że ta hiper-
troska o zwierzęta to jest właśnie chrześcijaństwo. 
Dowodzą, że między człowiekiem a zwierzęciem 

nie ma istotnej różnicy i utrzymują, że podkreślanie 
wyjątkowości człowieka to objaw pychy. Mieszają 

w to samego Zbawiciela, robiąc z Niego 
wegetarianina. „Jezus kazał kochać braci 
mniejszych” – powtarzają, zapominając, 
że Chrystus braćmi najmniejszymi nazy-
wa nie zwierzęta, lecz ludzi – głodnych, 
spragnionych, nagich, chorych, przyby-
szów, uwięzionych… 
Zwierzęta oczywiście są darem Bożym i 
jako dar trzeba je traktować. Między in-
nymi jako dar stołu. Bo twierdzenie, ja-
koby Jezus miał coś przeciw jedzeniu 
mięsa, jest po prostu kłamstwem produ-
kowanym na potrzeby postchrześcijań-

skich ideologii. 
Z Ewangelii wiemy, że Jezus jadał ryby i nawet 
wskazywał, gdzie zarzucić sieci. Logiczne jest też, 
że jako Żyd spożywał mięso baranka paschalnego. 
Jakoś nie sądzę, że zrezygnowałby ze spożywania 
mięsa, gdyby przeczytał książki o szkodliwości ta-
kiej diety. 
Jezus mówił, że my, ludzie, jesteśmy „ważniejsi niż 
wiele wróbli”. Bo to człowiek jest dla Boga przed-
miotem szczególnej miłości. I choć Bóg kocha całe 
swoje stworzenie, to sam stał się człowiekiem i za 
ludzi umarł. Jezus, gdy trzeba było pomóc jednemu 
człowiekowi, posłał złe duchy w całe stado świń, 
które od razu popełniły zbiorowe samobójstwo. 
Czy to czegoś nie mówi o różnicy między człowie-
kiem a resztą stworzenia? Mówi. Ale żeby to przy-
jąć, to trzeba tego uczciwie posłuchać.                                                                                           
   Franciszek Kucharczak 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE 
Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć:  
Kamil Imiołek, kawaler lat 27 zam. Ogrodzieniec    i  
Milena Kuźnicka, panna lat 27 zam.  
         Ostrowiec Świętokrzyski        
Marcin Kocjan, kawaler lat 30 zam. Ogrodzieniec   i  
Aleksandra Jaros, panna lat 25 zam. Podzamcze 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
Arkadiusz Pilarski i Marta Mrugała 
Rafał Grabowski i Joanna Dróżdż 

Szczęść Boże nowożeńcom  
na nowej drodze życia 

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    
 Powinno się być dobrym jak chleb,  

powinno się być jak chleb,  
który dla wszystkich leży na stole,  

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić  
i nakarmić się,  jeśli jest głodny 

 
***** 

Jaka modlitwa, taka doskonałość,  
jaka modlitwa, taki dzień cały.  

Bez modlitwy niepodobna wytrwać  
w powołaniu 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Za tydzień III niedziela miesiąca ofiary, które złożymy na tacę  są przeznaczone na remonty w naszej 
parafii. Już dzisiaj wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich,    
 We wtorek 13 czerwiec, kolejne nabożeństwo Fatimskie na Skałce na Podzamczu  
     o godz. 20.00  Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy do uczestnictwa,  
    nie bądźmy obojętni na pomoc Matki Bożej.              
Rodziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu 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 rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  

3. W czwartek 15.06.2017r  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 na 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 Strażaków 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 22.06.2017r uroczyste zakończenie obchodów Bożego Ciała.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.06.2017-18.06.2017 
        11  czerwiec - Niedziela 7.00+ Kornelia w 2 r. śm. i Stefan w 35 r. śm. Fajt  
9.00+ Stanisława i Antoni Stanek; + Stanisław Biedak           
10.30 + Edmund w 40 r. śm.  i Alfreda Matysek - od syna           
12.00* Sakr. Chrztu Św. 
17.00* Skałka            
18.00+ Helena i Stefan Maciążek - od córki z rodziną 
           12  czerwiec  - Poniedziałek 7.00+ Sylwester Kuśmierski - od rodziny Kończyk i Gola  
        + Władysław Grabowski   - od rodziny Kończyków i Miśkiewiczów 
7.00+ Anatol Sadowski - od sąsiadów Wnuk z rodziną 
18.00+ Janina Lubach  
 - od syna Ryszarda i wnuczka Mateusza  
  13  czerwiec  - Wtorek     7.00+ Antoni Molenda z racji imienin 
7.00+ Sylwester Kuśmierski - od rodziny Paliga 
18.00+ Janina Lubach - od wnuczka Radosława 
20.00* Fatima w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce   
 * Zbiorowa o zdr. i bł. Boże 
 * Zbiorowa za zmarłych 
  14  czerwiec  - Środa     7.00+ Danuta Cygan w 14 r. śm.  - od  rodziny 
7.00+ Anatol Sadowski  
 - od siostry Zenobii Krzyżewicz z rodziną 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
 

       15  czerwiec  - Czwartek     
  Uroczystość Bożego Ciała 7.00+ Witold Biedak  
9.00+ Irena i Stefan Matysek; + Franciszka i Jan Kusior           
10.30* Msza św. za parafian i procesja do czterech ołtarzy           
13.30* Msza św. za parafian po procesji 
17.00* Skałka            
18.00+ Edward i Henryka Rokita  
 16  czerwiec  -  Piątek  Oktawa Bożego ciała 7.00+ Anna Kasprzyk - od rodziny Apel   
7.00+ Anna Cholewa - od syna Janusza z rodziną 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  procesja wokół Kościoła 
 17  czerwiec  -  Sobota     Oktawa Bożego ciała 7.00+ Anatol Sadowski - od rodziny Łydka        
17.00* Skałka 
18.00+ Jan Mirocha w 1 r. śm.  procesja wokół Kościoła 
 18  czerwiec - Niedziela   XI Niedziela Zwykła 7.00+ Władysława Gemza  
9.00+ Zofia w 3 r. śm., Jan i Józef Pomietło;  
       + Danuta i Zdzisław Lasak           10.30+ Lucjan Grzebieluch; + Antonina i Edward Piątek           
12.00+ Witold z racji im. i Marianna Maciążek 
17.00* Skałka            
18.00+ Leon, Waleria i Franciszek Kazimierczak   
  procesja wokół Kościoła    

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  


