
 

  

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy 
rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żniwo”.              
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wy-
pędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.                  
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Ze-
bedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.           
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żad-
nego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie 
już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wy-
pędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mt 9,36–10,8 

podkreślone na II Synodzie Biskupów dla Europy - 
że wyzwanie to polega często nie tyle na tym, by 
ochrzcić nowych nawróconych, ile na tym, by do-
prowadzić ochrzczonych do nawrócenia do Chry-
stusa i do Jego Ewangelii: w naszych wspólnotach 
trzeba poważnie zadbać o to, by nieść Ewangelię 
nadziei tym, którzy są dalecy od wiary czy też za-
niechali praktykowania życia chrześcijańskie-
go" (47).      
 Oznacza to, że „wszędzie zachodzi potrzeba 
nowego głoszenia Ewangelii - również tym, którzy 
są już ochrzczeni" (tamże), ponieważ wielu jest 
takich, którym często nawet podstawy wiary i naj-
bardziej zasadnicze pojęcia z nią związane nie są 

D o  o w i e c ,  k t ó r e  p o g i n ę ł y 
Trzeba sobie nieustannie przypominać, że oprócz 
codziennej troski związanej z opieką duszpaster-
ską nad tymi, którzy uczestniczą w praktykach 
religijnych, nie może nam zniknąć z pola widze-
nia troska o tych, którzy się pogubili i odeszli. 
 Przełom tysiącleci był dla Kościoła w Eu-
ropie okazją do refleksji nad stanem wiary i po-
stawami mieszkańców Starego Kontynentu. Po-
śród wielu słów, które przyniósł tamten czas, 
szczególnie mocno utkwiło mi w pamięci jedno 
ze sformułowań zawartych w adhortacji „Ecclesia 
in Europa" Jana Pawła II. Dotyczy ono nowej 
ewangelizacji: „Można powiedzieć - jak zostało 
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 S t r .  2  T a b o r  
już znane. W praktyce zdarza się, że choć przyjęli 
chrzest święty, żyją często tak, jakby Chrystus nie 
istniał. Ograniczają się do powtarzania gestów i 
znaków, do uczestniczenia w praktykach religij-
nych, ale nie łączą tego z rzeczywistą akceptacją 
wszystkiego, co niesie wiara.          
 Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o 
zadaniu poszukiwania „owiec, które poginęły". I nie 

jest to, bynajmniej, zadanie wyłącznie dla kapłanów. 
Może nawet bardziej niż kiedykolwiek, dzisiaj jest 
to zadanie dla ludzi świeckich, którzy tych, „co po-
ginęli” mają na co dzień obok siebie - w wielkomiej-
skich blokach, biurach, zakładach pracy oraz cen-
trach handlu i rozrywki.    
  Ks. Dariusz Madejczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
 28. Dlaczego celibat jest tak ważny?  

Czy wymóg Kościoła dotyczący celibatu  
księży ma swe źródło w Jezusie? 

 Jedyny tekst na temat celibatu przypisywany bezpo-
średnio Jezusowi, to fragment o tych, którzy dla 
królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni, znaj-
dujący się tylko u Mateusza 19, 12. Jeśli rzeczywi-
ście pochodzi on od historycznego Jezusa, może 
stanowić pewną obronę Jego własnego stylu życia. 
Poza tym, ani On, ani Jego przeciwnicy nie przeja-
wiają żadnego zainteresowania tą sprawą. Istotną 
tezą w tym tekście jest to, że celibat jest dobrowol-
nie dany i dobrowolnie przyjęty: „Nie wszyscy to 
pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane” (w. 11). 
By podkreślić tę tezę, jest to powiedziane przed 
stwierdzeniem o bezżennych, a potem powtórzone 
na końcu: „Kto może pojąć, niech pojmuje!” (w. 
12d). Podobnie Paweł mówi do Koryntian w swych 
pouczeniach na temat słuszności i potrzeby małżeń-
stwa: „Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja [tzn. w 
celibacie], lecz każdy otrzymuje własny dar od Bo-
ga: jeden taki, a drugi taki” (1 Kor 7,7). Paweł woli, 
żeby wszyscy pozostali takimi, jakimi są, „przemija 
bowiem postać tego świata” (7, 31b), tj. ostateczne 
nadejście końca jest bliskie. 
Tak więc zarówno dla Jezusa, jak i Pawła kwestia 
celibatu łączy się z nadejściem Królestwa Bożego w 
specyficznym kontekście ich działalności. Żaden z 
nich nie ma na myśli rozwoju kapłaństwa, jakie zna-
my obecnie. Na ten rozwój wielki wpływ miał fakt, 
że koniec nie nadszedł, a Kościół stanął wobec po-
trzeby rozwijania i udoskonalania swych struktur 
wewnętrznych. Kiedy Kościół przetrwał ostre prze-
śladowania II i III wieku i stał się około 381 roku 
religią panującą cesarstwa, monastycyzm z właści-
wą mu idealizacją dziewictwa, zastąpił męczeństwo 
jako uprzywilejowaną formę świadectwa, czyli by-
cia oddanym chrześcijaninem. W pierwszym tysiąc-
leciu byli zarówno bezżenni (zazwyczaj mnisi i za-
konnicy), jak i żonaci kapłani i biskupi. Kościoły 
prawosławne nadal kontynuują tę tradycję. Obo-

 
wiązkowy celibat dla wszystkich kapłanów w za-
chodnim Kościele rzymskim został na trwałe usta-
nowiony w XII wieku. Jednakże, chociaż celibat jest 
powiązany z kapłaństwem, Kościół zawsze nalegał, 
że musi on być dobrowolnie dany i dobrowolnie 
przyjęty. Dla obecnych kapłanów, inspiracja i moty-
wacja musi być taka sama jak Jezusa i Pawła: odda-
nie powołaniu, które Pan dał każdemu z nich. 

W MINIONYM CZASIE 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

Śp. Małgorzatę Podsiadło, 86 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:  

 
Paweł Mirocha, kawaler lat 31 zam. Podzamcze   i  

    Dagmara Sawicka, panna lat 27 zam. Zawiercie 
 

 
Sakramentalny związek małżeński  

zawarli 
***** 

Cezary Omielski i Maria Omielska 
Michał Gawron i Justyna Cieśla 

Marcin Jarząbek i Katarzyna Chłosta 
Artur Bobras i Justyna Pilarczyk 

Michał Augustyn i Magdalena Słowikowska 
 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 
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                              Klienci w Kościele        Gdzie „wszyscy” chodzą do Komunii, tam mało kto chodzi do kościoła. 
Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel - Andrianik powie-
dział po ostatnim zebraniu biskupów: „Nie ma zmia-
ny doktryny Kościoła w 
kwestii Komunii Świętej 
dla osób, które żyją w 
związkach niesakramen-
talnych. Do Komunii 
Świętej przystępują oso-
by będące w stanie łaski 
uświęcającej”. 
 Wydawałoby się, 
że to rzecz dla katolika 
najbardziej oczywista: w 
stanie grzechu nie przyj-
muje się Komunii Świę-
tej. Każde dziecko przy-
stępujące po raz pierwszy do Stołu Pańskiego to wie 
i rozumie. Dlaczego więc gdy dorasta, coraz częściej 
przestaje to wiedzieć i rozumieć? Pewnie dlatego, że 
dziecko, gdy ciężko zgrzeszy, spowiada się – i odzy-
skuje łaskę uświęcającą. Dorosły też zawsze może 
odzyskać łaskę uświęcającą, ale to nieraz wymaga 
trudnych decyzji. A on już obrósł w grzesznych 
„majętności wiele” i one trzymają go jak komórka 
małolata. I tak wraz z łaską uświęcającą umiera w 
nim dziecko – to dziecko, do którego, zgodnie z 
zaleceniem Jezusa, mamy się upodabniać. 
 Diabeł powie mu wtedy, że z tym nawróce-
niem to się nie da. I że nawet nie należy. Dorobi 
szczytną motywację do każdej niewierności i podpo-
wie, jak z tego wybrnąć: „To Kościół musi się zmie-
nić, a nie ty. To ty jesteś szykanowany brakiem do-
stępu do Komunii”. 
 Tak się to dzieje. Z tego bierze się postawa 
roszczeniowa wobec Kościoła, który miałby być jak 
supermarket lub instytucja usługowa, gdzie klient 
zawsze musi być w pełni zadowolony. I samego Je-
zusa w Eucharystii zaczyna się traktować jak towar, 
który należy się każdemu, kto zechce. 
 To owoc tej samej mentalności, która kazała 
Francuzom ukuć hasło „małżeństwo dla wszyst-
kich”. Za hasłem poszły czyny i teraz faceci mogą 
tam, jeśli wola, wyjść za mąż, a kobiety się ożenić. 
Tyle że to maskarada i fałszerstwo, które zaspokaja 
ambicje, ale niczego dobrego nie wnosi, a za to 
szkodzi „małżonkom” i całemu społeczeństwu. 
 Podobnie jest z roszczeniami sakramentalny-
mi. Co miałoby przyjść z realizacji postulatu 
„Komunia dla wszystkich”? To tak, jakby wymusić 
na lekarzu, żeby przepisywał lek na żądanie pacjen-
ta, bez liczenia się ze skutkami, jakie to może wy-

wołać. A przyjmowanie Komunii bez łaski uświęca-
jącej nie przynosi dobrych skutków – ani indywidu-

alnie, ani społecznie. In-
dywidualnie – bo święto-
kradztwo jest grzechem, 
więc tylko pogarsza stan 
grzeszącego,  który 
stwierdza ostatecznie, że 
„Komunia nic nie daje”. 
Społecznie – bo wyrabia 
powszechne przekona-
nie, że Bóg nie oczekuje 
od człowieka nawróce-
nia. 
 Zresztą o czym 
mówimy? Są kraje, w 

których „wszyscy” chodzą do Komunii. Skutek jest 
taki, że do Komunii nie chodzi prawie nikt – bo do 
kościoła tam już prawie nikt nie zagląda. Ludzie 
odfajkowali swoje „uprawnienie” i uznali, że piwo 
jest jednak lepsze. 
       
   Franciszek Kucharczak 
    

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

   Trzeba żyć pod okiem  
Pana Jezusa.  

Wystarczy jedno spojrzenie  
duszy na Niego,  

jedno słowo,  
myśl jak błyskawica,  

a to  już jest modlitwa.  
***** 

 
Modlitwa nie zależy na uczuciach,  

na łzach, ale na sile woli  
w wykonywaniu woli Bożej. 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj III niedziela miesiąca ofiary, które składamy na tacę  są przeznaczone na remonty w naszej parafii. Serdeczne Bóg 
zapłać za złożone ofiary!               
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 zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z No-
wenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiąt-
kowej 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 22.06.2017r o godz. 18.00 w Kościele Uroczyste zakończenie obchodów Bożego Ciała Procesja 
wokół Kościoła do 4 ołtarzy.  Uroczystość zostanie połączona z uroczystym zakończeniem roku szkolnego dla dzie-
ci i  młodzieży. Zapraszamy rodziców z dziećmi, młodzież,  dyrekcje,  nauczycieli, wychowawców i pracowników 
szkół do wspólnej modlitwy. Oddając cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za minio-
ny rok szkolny i prosić o Błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski na czas wakacji i urlopów. Spowiedź święta na 
dobre przygotowanie się do wakacji i urlopów codziennie przez cały tydzień przed Mszą św. rano i wieczorem.   
Pamiętajmy, że wakacje i urlopy powinniśmy przeżywać z Bogiem.  
4. Spotkania Kręgu Biblijnego wznowimy po wakacjach. Serdecznie wszystkim, którzy brali udział w Kręgu Biblijnym w tym 
roku szkolnym, dziękujemy za obecność i życzymy odważnego dzielenia się Słowem Bożym na czas wakacji i urlopów.    
5. W Piątek 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            
6. Państwu Koclęgom z Podzamcza, serdecznie dziękujemy za odnowienie zniszczonych ławek przy Kościele i zachęcamy in-
nych  o podobnej postawy w myśl przykazania Kościelnego * Troszczyć się o potrzeby Kościoła.     
7. W Sobotę z Dąbrowy Górniczej z Bazyliki Matki Bożej Anielskiej wyrusza już III Sosnowiecka pielgrzymka rowerowa do 
Matki Bożej na Jasną Górę w Częstochowie. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy podejmują trud pielgrzymi.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18.06.2017-25.06.2017 
       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 
    19  czerwiec  - Poniedziałek   Oktawa Bożego ciała 7.00+ Anatol Sadowski  
 - od chrześniaka Marka Sadowskiego z rodziną  
7.00+ Stanisław Brodziński 26 r. śm.  
18.00+ Jan Staśko 4 r. śm.  - od syna i córki z rodzinami  
   procesja wokół Kościoła 
           20  czerwiec  - Wtorek  Oktawa Bożego ciała 7.00+ Jerzy Wieczorek - od mamy 
7.00+ Anna Kasprzyk - od męża Zbigniewa 
18.00+ Genowefa, Bolesław, Danuta, Waldemar,  
 Wiesława i Andrzej Stefańscy; + Konrad Całus  

  procesja wokół Kościoła 
            21 czerwiec  - Środa  Oktawa Bożego ciała 7.00+ Jerzy Wieczorek - od sąsiadów Łągiewka i Walnik 
7.00+ Anna Kasprzyk - od syna Janusza z żoną Jadwigą 
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  procesja wokół Kościoła 
  

 22 czerwiec  - Czwartek  Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 7.00+ Jerzy Wieczorek  
 - od córki Dagmary z mężem, wnukami i wnuczką 
7.00+ Anna Kasprzyk - od rodziny Nowickich, synowej,  
   wnuków i prawnuków           
18.00 * Msza św. za parafian i procesja do 4 ołtarzy            
  23  czerwiec  -  Piątek    
         Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 7.00+ Mieczysław Szczodry  
7.00+ Paweł Maj - od córki z rodziną 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
   i za zm. ojców z okazji Dnia Ojca 
       24  czerwiec  -  Sobota  Niepokalanego Serca Maryi 7.00+ Jan Świacki - od sąsiadów Choroszów i Grzymków         
17.00* Skałka 
18.00+ Jan, Janina i Stanisław Żyła 
          25  czerwiec - Niedziela   XII Niedziela Zwykła 7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie 
 łaski, opiekę Matki Bożej dla Mirosławy i Adama 
 Jagłów w 30 r. ślubu   9.00+ Lucjan Sprycha; + Janina, Piotr i Adam Podsiadło           
10.30+ Krystyna i Jan Pietraszakowie;  
         + Anna i Stanisław Zielnik           12.00* Sakr. Chrztu św. 
17.00* Skałka            
18.00+ Jan i Helena Ptak; + Jadwiga i Zenon Wołoszyn 
 

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  


