
 

  

.Jezus mówił do tłumów:                 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo».               
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest 
ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 
Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki pod-
niebne gnieżdżą się w jego cieniu».                
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie prze-
mawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Mk4, 26-34 

zwykłej tajemnicy życia dojrzewającego po cichu: 
w ziemię rzucone zostaje ziarno, ziemia wydaje się 
spać, ale oto pokrywa się zielenią, a potem złotem. 
Kto mógłby przypuszczać, słuchając Jezusa, że za-
sieje On ziarno w tylu sercach i w tylu glebach?
 Kto mógłby przypuszczać, że ten nieznany 
kaznodzieja i gromadka Jego uczniów dadzą począ-
tek Kościołowi, milionom wiernych, tysiącom czy-
nów miłości, wielkiej ukrytej pracy nad przemianą 
serc i obyczajów? Druga przypowieść zaczyna się 
od „najmniejszego ze wszystkich nasion”, aby 
dojść do „największej z roślin”. Jezus musiał mieć 
wiele optymizmu, żeby to widzieć! Te dwie przy-
powieści są najwspanialszym wyzwaniem chrześci-
jańskiej nadziei.    
 Ale są także znajomością i akceptacją praw 

                            Ty masz tylko siać        Te dwie przypowieści opisują pracę wielkiego 
Siewcy, Jezusa. Oraz wszystkich siewców: na-
uczycieli, kaznodziejów, misjonarzy, rodziców. 
Są dla nich zachętą do cierpliwości.  
 Jezus bardzo prędko napotkał opór ludz-
kiej niecierpliwości. Jan Chrzciciel przesłał Mu 
zapytanie: „Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść?”. W domyśle: nie wywołujesz zbyt wiel-
kich fal. Tak jak wszyscy, spodziewał się Mesja-
sza spektakularnego, Mesjasza wielkich przewro-
tów. Wobec działalności Jezusa — pomimo cią-
gnących za Nim „tłumów”, pomimo cudów — 
ludzie czuli rozczarowanie, świat się nie zmieniał 
i ich życie także.   
 Pierwsza przypowieść nawiązuje do nie-
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 S t r .  2  T a b o r  
wzrastania: brak pośpiechu, tajemnica, sąd pozosta-
wiony wielkiemu Żniwiarzowi. On jeden może już 
oszacować, jakie będą zbiory, gdy żniwo dojrzeje.
 Jakiż misjonarz, proboszcz, działacz, rodzic 
nie marzył o tym, żeby jego żniwo zazieleniło się 
prędzej? Któż nie doświadczył zniechęcenia, nie 
widząc u siebie szybkich, dostrzegalnych postę-
pów? Tak bardzo chcielibyśmy ujrzeć, jak wzrasta 
roślina. Często słyszę pełne niepokoju pytanie: „Jak 

mógłbym zobaczyć skutki mojej modlitwy?”.
 Pozwólmy ziemi spać. Dniem i nocą coś się 
dzieje. Nie jesteśmy Bogiem i nie możemy ani dać 
wzrostu, ani oszacować rozmiaru. Od nas wymaga 
się tylko jednego: abyśmy wrzucali w ziemię trochę 
ziarna. Z odwagą, z wytrwałością, z prawdziwą wia-
rą — wiarą, która nie widzi, ale ufa. 
    Ks. ANDRÉ SÈVE  

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ    
 
stycznej ukierunkowanej i kontrolowanej przez 
główne źródło. 
Na koniec trzeba powiedzieć, że przedstawienie Jego 
pokus jako zmagania Jego człowieczeństwa z Jego 
bóstwem sprawia, że Jezus wydaje się trochę schizo-
freniczny. Film Scorsese’a ma tendencję do wygry-
wania człowieczeństwa przeciwko bóstwu na zasa-
dzie rywalizacji. Chociaż nie popierałbym żadnego 
podejścia, które sprawia, że bóstwo i człowieczeń-
stwo wydają się ze sobą rywalizować, to jednak tra-
dycja biblijna zdaje się mówić o czymś odwrotnym, 
o kuszeniu bóstwa przeciwko ludzkości, na przykład 
w historii Noego. Bóg żałuje, że stworzył istoty 
ludzkie z powodu ich niegodziwości i postanawia 
zgładzić je z powierzchni ziemi (Rdz 6, 5-8; por. 
6,11-13. 17; 7, 23). Ale wierna miłość Boga w końcu 
zwycięża (Rdz 9, 8-17; por. Ps 79, 5 z Ps 86, 15; 
103, 8; 145, 8). 

 
56. Było wiele kontrowersji  

wokół filmu „Ostatnie kuszenie Chrystusa”.  
Co o tym myślisz?  

Czy Jezus miał ostatnie kuszenie?  
Martin Scorsese zrobił ten film, ponieważ był głę-
boko pod wrażeniem powieści pod tym samym tytu-
łem greckiego autora, Nikosa Kazantzakisa, w 1955 
r. Scorsese pozostaje bardzo wierny książce, która, 
jak wszystkie pisma Kazantzakisa, obraca się wokół 
bardzo greckiego zaabsorbowania zmaganiem po-
między ciałem a duchem. W tym przypadku głów-
nym tematem jest kuszenie człowieczeństwa Jezusa 
przeciwko jego bóstwu. Jezus na krzyżu jest kuszo-
ny, by porzucić swój mesjanizm, zejść z krzyża i 
żyć normalnym życiem jako żonaty mężczyzna ma-
jący dzieci. Pokusa ta jest przedstawiona w formie 
przywidzenia rozgrywającego się w umyśle Jezusa, 
kiedy znosi męki na krzyżu. W końcu pokonuje po-
kusę i tryumfuje jako Mesjasz. 
Można poczynić kilka obserwacji. Po pierwsze, 
wielu ludzi uważało ten film za bluźnierczy, ponie-
waż brali go za próbę przedstawienia Jezusa, które-
go znamy z Ewangelii. Nie wydaje się aby taki był 
zamiar książki, jak i filmu. Niektórzy mogą być ura-
żeni, że użyto postaci Jezusa, ale rzeczywiście 
przedstawiono uniwersalne doświadczenie ludzkie, 
jako realną możliwość w życiu Jezusa. Powiedzieli-
śmy już, że kuszenia były dla Niego doświadczenia-
mi rzeczywistymi (zob. pytanie 38). Film taki jak 
ten pozwala nam poszerzyć nasze wyobrażenia, zo-
baczyć Jezusa w bardziej ludzkiej perspektywie. 
Chociaż film nie jest dosłownym przedstawieniem 
nawet jednej Ewangelii, proponuje pełne wyobraźni 
i wzruszające przedstawienie rodzajów zmagań, 
którym Jezus również musiał stawić czoła.           
Po drugie, jest wiele filmów o Jezusie, które są o 
wiele gorsze, ponieważ przedstawiają  Go Jako Ja-
snowłosego, niebieskookiego, cukierkowatego wy-
moczka! Dla porównania bardzo polecałbym film 
Piera Paolo Pasoliniego „Ewangelia według św. 
Mateusza”. Jest to piękny przykład wyobraźni arty-

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

 
Śp. Pawła Golbę, 67 lat 

Śp. Michalinę Stefańską, 77 lat 
Śp. Annę Janus, 83 lata 

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

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

Do wspólnoty Kościoła został 
włączony:  

 

Stefan Selejdak 
 

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

ich w swojej opiece. 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  2 5  

                               Droga Ducha 
         Duch Święty jest jeden i nie jest Nim żaden człowiek. 

Jechałem kiedyś do domu przez miejscowość, 
w której kończył się właśnie koncert „Ich Troje”. 
A że wtedy zespół ten był 
w Polsce lubiany jak dziś 
KOD w TVN i w Brukseli, 
zrobiło się tam tłoczno. Stoją-
cy na rondzie policjant wska-
zał mi drogę okrężną. Zjecha-
łem więc, ale świadom, że to 
droga o jakichś osiem kilome-
trów dłuższa, zawróciłem 
i wpakowałem się w korek. Po 
chwili wiedziałem już, że po-
pełniłem błąd – ale nie da-
ło się wycofać. To był naj-
większy korek, jaki widziałem 
w życiu. W ciągu godziny po-
sunąłem się o jakieś 100 m 
(słownie: sto metrów). Po ko-
lejnych trzydziestu minutach dojechałem do wąskiej 
drogi w bok, którą można było dojechać opłotkami 
do drogi okrężnej, którą wzgardziłem na początku. 
Skorzystałem z niej i po kwadransie byłem na pro-
stej drodze do domu. 
Jeszcze nie dotarłem do celu, a już dotarło do mnie, 
że tak samo dzieje się, gdy człowiek nie słucha Du-
cha Świętego. Bo Duch wskazuje drogę dużo lepiej 
niż najsprawniejszy GPS z opcją uwzględniania kor-
ków i innych przeszkód na drodze. Wszystkich chce 
doprowadzić bezpiecznie i najsprawniej do domu. 
Pokazuje, gdzie trzeba jechać, żeby dojechać. No ale 
skoro człowiek wie lepiej 
Niestety, ludzie, mimo deklaracji „nie jestem Du-
chem Świętym”, często uważają, że jednak 
są Duchem Świętym, więc pakują się w problemy, 
których wcale nie musieliby przeżywać, gdyby byli 
posłuszni. 
To nie była wina kierującego ruchem na rondzie, że 
ja wiedziałem lepiej. Nie chciałem koniecznej małej 
niedogodności, więc wybrałem wielką niedogod-

ność, która wcale konieczna nie była. Śmiem twier-
dzić, że to jest przyczyna większości ludzkich nie-

szczęść. Przykładowo – faceci, 
którzy z powodu sprzeczek 
z żonami czy innych bzdur, za-
miast ustąpić lub przetrzymać, 
rozczulają się nad sobą 
i szukają sobie nowych „żon”, 
choć wiedzą, co Bóg o tym my-
śli. I skutek jest taki, że chłopu 
problemy się zsumują, a nie 
odejmą. 
Gdy kto jedzie złą drogą, ten 
musi zmienić kierunek – a to 
jest nawrócenie. Problemy wy-
n ika j ąc e  z  naw r ócen i a 
są niczym wobec problemów, 
jakie człowiek przeżywa 
z powodu własnego uporu. Do-

bra nowina jest taka, że aby się nawrócić, nie trze-
ba się strasznie napinać. Nawet przeciwnie – trzeba 
odpuścić i zrezygnować ze swojego scenariusza, 
pozwalając działać Duchowi. 
Znamienne, że zebrani w Wieczerniku nie musieli 
kombinować, napinać się i sprężać – mieli czekać, 
aż zostaną uzbrojeni mocą z wysoka. No i się do-
czekali – i wszystko się zmieniło, a przede wszyst-
kim ich myślenie. Już rozumieli, że nie muszą 
wszystkiego rozumieć, i wiedzieli, że nie muszą 
wszystkiego wiedzieć. Mieli być posłuszni Duchowi 
Świętemu. I wystarczyło. Nam też wystarczy. 
       
   Franciszek Kucharczak 

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

     Świadectwa  Przez wstawiennictwo św. Józefa stał się 
cud. Latem w zeszłym roku prosiłam Księ-
dza Kustosza o modlitwę i odprawienie 
Mszy Świętej w sanktuarium św. Józefa oraz 
wcześniej odprawiłam 9-dniową Nowennę 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I o 
dziwo za parę tygodni córka otrzymała pracę 
i to dobrą pracę, której się nie spodziewała. 
Ona i ja gorąco dziękujemy Opatrzności Bo-
żej i św. Józefowi za opiekę.    
  Wdzięczna Władysława  

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
Paweł Straszak i Martyna Szlachta 

Kamil Duch i Anna Kyć 
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  

Bożego, opieki Matki Najświętszej i  
wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17.06.2018-24.06.2018r 
                          17  czerwiec -  Niedziela 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 24  
9.00+ Krystyna i Jan Pietraszakowie;  
       + Anna i Stanisław Zielnik                                  10.30+ Stanisław Uliniarz w 1 r. śm.  
                 - od córki Elżbiety     
12.00+ Karolina Perkowska w 17 r. śm.  
17.00* Skałka 
18.00+ Zofia w 4 r. śm., Józef i Jan Pomietło;  
         + Danuta i Zdzisław Lasak   
                    18  czerwiec  -  poniedziałek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 25  
7.00  + Leon, Waleria i Franciszka Kazimierczak 
18.00+ Andrzej, Zyta i Adam Palińscy  
                - od Grzegorza Palińskiego z rodziną  
                         19  czerwiec  -  wtorek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 26  
7.00+ Stanisław Brodziński w 27 r. śm.   
18.00+ Jan Staśko w 5 r. śm.  - od córki z rodziną 
                          20  czerwiec -  Środa 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 27  
7.00+ Genowefa, Bolesław, Danuta, Waldemar,  
         Wiesława i Andrzej Stefańscy; + Konrad Całus  18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

                         21  czerwiec - Czwartek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 28   
7.00+ Józefa Grzanka  
              - od Bożeny Samoiluk z mężem i rodziną 
18.00* Sakrament Bierzmowania 18.00+ Lech, Genowefa i Dionizy Pantachowicz 
                           22  czerwiec - Piątek 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 29 
7.00* Zakończenie Roku Szkolnego  
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
                           23  czerwiec - Sobota 7.00+ Wanda Niezgoda - gregorianka 30  
17.00* Skałka 
18.00+ Jan, Janina i Stanisław Żyła  
                        24  czerwiec -  Niedziela 7.00+ Jani Helena Ptak; + Jadwiga i Zenon Wołoszyn  
9.00+ Łucjan Sprycha;  
       + Janina, Piotr i Adam Podsiadło                                      11.00 Sakr. Chrztu Św.* Antoni Bobras i   
             1 r. ślubu Justyny i Artura Bobras;      
          * 50 r. ur. Dariusza Makieły 17.00* Skałka 
18.00+ Jan Boruc; + Stefan i Henryk Rogoń   
 
 

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  i w sobotę 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  

 1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca. ofiara na tacę, jest przeznaczona na remonty w  naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać!  
2. 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 gościły rok temu, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie fatimskim 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 rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.     
3. W czwartek 21.06 2018r na Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 młodzież z naszej parafii z rok Ks. Biskupa Ordynariu-
sza Grzegorza Kaszaka przyjmie Sakrament Bierzmowania. W środę 20.06.2018r o godz. 17.00 spowiedź św. dla młodzie-
ży, świadków i rodziców, jeżeli by tego jeszcze nie uczynili do tej pory. Sprzątanie i strojenie kościoła, przez młodzież i rodzi-
ców, do uroczystości Bierzmowania,  również w środę 20.06.2018r po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy na Uroczystość Bierzmowania i ogarnijmy kandydatów do sakramentu naszą modlitwą, aby w pełni otworzyli sie na dary Ducha Świętego. 
5. Również w czwartek  21.06.2018r będzie liturgiczne zakończenie roku szkolnego. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
tworzą struktury szkoły, zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00 połączoną z Sakramentem Bierzmowania. W obecności Ks. Bpa 
ordynariusza, będziemy dziękować Bogu za owoce pracy i prosić o błogosławieństwo  Boże na czas wakacji i urlopów.            
6. W Sobotę 23.06.2018r Dzień Ojca. Ogarnijmy ojców życzeniami i modlitwą. W środę na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 
polećmy Matce Bożej, żyjących ojców, a  w piątek Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłych na Mszy św. wieczornej o godz. 
18.00 
7. Ważna informacja!!! Od przyszłej Niedzieli przechodzimy na wakacyjny porządek odprawiania Mszy św. w  Niedzielę. A 
więc godz. 7.00; 8.00 Cementownia; 9.00; 11.00; 17.00 Sanktuarium na Skałce i 18.00. Nie ma Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00

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. 


