
 

  

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie 
miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.        
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który du-
szę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich 
bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzo-
ne. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.           
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie”.  Mt 10,26–33  

łączą się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii z 
wezwaniem do wierności prawdzie i zapewnie-
niem, że prawda ostatecznie zawsze zwycięża. 
Właśnie dlatego uczniowie winni odważnie głosić 
to, co usłyszeli i nauczyli się od Mistrza. Muszą 
słuchać Jego słów i żyć nimi na co dzień. Bo słu-
chać w znaczeniu biblijnym, to również czynić - 
wypełniać to, co się usłyszało, przechodzić od słów 
do czynów.     
 Mówienie i słuchanie prawdy nie jest łatwe, 
jednak właśnie umiejętność - jeśli można tak po-
wiedzieć -zmierzenia się z prawdą jest jedną z miar 
wielkości człowieka. To właśnie w obliczu prawdy, 
zwłaszcza bardzo trudnej do powiedzenia lub przy-
jęcia, pokazuje się i nasza wierność Chrystusowi, i 

       Nie bójcie się ludzi      
W obliczu wezwania do otwierania archiwów 
IPN-u oraz wyciągania znajdujących się tam te-
czek zaczęliśmy chyba lepiej rozumieć, że praw-
dy nie da się zastąpić lustracją.  
 Nie są one ze sobą tożsame, choć niektó-
rym wydaje się, że o to samo w nich chodzi są 
takie zdania w Ewangelii, które -jak choćby to 
dzisiejsze: „Nie bójcie się ludzi" - muszą budzić 
pewne zdziwienie. W gruncie rzeczy to jednak 
właśnie w nich kryją się bardzo często te treści, 
które pozwalają nam niejako dotknąć i lepiej ro-
zumieć ducha wolności, który przenika całą 
Ewangelię i przemienia tych, co jej słuchają. 
 Słowa Chrystusa: „Nie bójcie się ludzi” 
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 S t r .  2  T a b o r  
wierność samej prawdzie, i wreszcie miłość, którą 
mamy do Boga i do drugiego człowieka. Bo nie da 
się prawdy oddzielić od miłości - w duchu tego, co 
powiedziała Edyta Stein: „Nie przyjmujcie niczego 

za prawdę, co byłoby pozbawione miłości, a nie 
przyjmujcie niczego jako miłość, co byłoby pozba-
wione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się 
niszczącym kłamstwem".    
   Ks. Dariusz Madejczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
29. Lecz czy sam Jezus nie był kapłanem,  

lub przynajmniej rabinem?  
Wydajesz się sugerować, że kapłaństwo  

powstało dopiero później. Faktycznie, zarówno kapłaństwo, jakie znają 
rzymscy katolicy, jak i zorganizowany rabi-
nat, jaki znają ortodoksyjni Żydzi, rozwinęły 
się po czasach Jezusa, z powodu zmienio-
nych potrzeb i okoliczności historycznych. 
Dla obydwu, momentem krytycznym było 
zburzenie świątyni w Jerozolimie w 70. roku 
po Chrystusie. Dla Żydów nośnikiem ich 
tradycji stali się rabini (spadkobiercy uczo-
nych w Piśmie i faryzejskich interpretatorów 
Prawa za czasów Jezusa). Dla chrześcijan 
nośnikami tradycji stali się biskupi jako 
spadkobiercy apostolskich i proroczych in-
terpretatorów Ewangelii po śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa. 
Jeżeli chodzi o Jezusa, w całym Nowym Te-
stamencie jest tylko jeden tekst, który rozwi-
ja myśl o Jego kapłaństwie, mianowicie List 
do Hebrajczyków. Jezus jest kapłanem na 
wieki na wzór Melchizedeka (to jest niezna-
nego i tajemniczego pochodzenia, lecz 
wieczny: Hbr 7, 1-3), który poprzez swą 
śmierć i wywyższenie na prawicę Boga raz 
na zawsze przeszedł przez świątynię i tak 
położył kres kapłaństwu lewickiemu Starego 
Testamentu (4, 14-7, 28). W istocie Jezus 
złożył raz na zawsze ofiarę, która położyła 
kres potrzebie dalszych ofiar i - skutkiem 
tego - potrzebie nieustającego kapłaństwa (8, 
1-10, 39). „Ani nie przez krew kozłów i ciel-
ców, lecz przez własną krew wszedł raz na 
zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy 
wieczne odkupienie” (9, 12; zob. 9, 25-26; 
10, 11-14). Tak więc Chrystus jest zarówno 
kapłanem jak i ofiarą, która położyła kres 
potrzebie jakiejkolwiek innej.  

Kapłaństwo chrześcijańskie musi zawsze 
siebie pojmować jako sakramentalne uciele-
śnienie kapłaństwa samego Chrystusa, a nie 
jako kapłaństwo nowe lub inne, lub nawet 
nieustające. Chrystus jest jedynym i wyjąt-
kowym arcykapłanem za sprawą swej śmier-
ci i zmartwychwstania. Jezus podczas swej 
działalności historycznej w żadnym sensie 
nie może być określany jako kapłan, to zna-
czy nie należał On do kapłaństwa lewickiego 
tego okresu. Nie może być też nazywany ra-
binem w późniejszym technicznym znacze-
niu uczonego w Prawie.        
Jednakże nazwano Go 
 „nauczycielem” (rabbi) w ogólnym znacze-
niu kogoś, kto głosi słowa mądrości. Był po 
prostu świeckim Żydem, i to jeszcze z nie-
znanej i zacofanej wioski zwanej Nazaret. 
Lecz, jako taki, stanowił ogromne zagroże-
nie dla stróżów sakralnej władzy i autoryte-
tu, zwłaszcza kapłanów i arystokracji świą-
tynnej. I rzeczywiście, arcykapłani, uczeni w 
Piśmie i starsi pytają Go: „Jakim prawem to 
czynisz?” (Mk 11, 28). 

W MINIONYM CZASIE 
Pożegnaliśmy zmarłego: 

Śp. Stanisława Uliniarza, 86 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:  

 
Piotr Sobczak, kawaler lat 25 zam. Podzamcze   i  

    Marta Labocha, panna lat 25 zam. Zawiercie 
 

Kamil Górecki, kawaler lat 27 zam. Ogrodzieniec   i  
  Sylwia Basąg, panna lat 26 zam. Włoszczowice 157 
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           Zatrzymać kradzież  W Polsce nie wolno popełniać przestępstw. Z drobnym wyjątkiem: można zabijać ludzi. 
Powiedzmy, że w państwie o nazwie Tenkraj legal-
na jest – w pewnych wypadkach – kradzież. W któ-
rymś momencie w społeczeństwie dojrzewa reflek-
sja, że przecież prawo nie może 
zezwalać na coś takiego. Akty-
wiści antykradzieżowi zbierają 
podpisy pod projektem ustawy 
całkowicie zakazującej kradzie-
ży. 
Lobby złodziejskie wszczyna 
zajadłą kampanię propagando-
wą. – Nie można rezygnować z 
ciężko wypracowanego kompro-
misu! – wołają z sejmowej 
mównicy posłowie Partii Miło-
ści. – Próby całkowitej likwida-
cji złodziejstwa wywołają efekt wahadła i doprowa-
dzą do pełnej legalizacji kradzieży! – ostrzegają. 
W obronie prawa do kradzieży zawiązuje się komi-
tet inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Potrzebują-
cych”. Jego działacze zbierają podpisy pod projek-
tem ustawy o prawach potrzebujących i o świadomej 
uczciwości. Ustawa miałaby, między innymi, libera-
lizować dostęp do legalnej kradzieży. 
Mimo wszystko parlament podejmuje próbę całko-
witej likwidacji złodziejstwa. Partia Miłości w od-
powiedzi organizuje Lewy Protest, tłumacząc lu-
dziom, że władza zamierza okraść ich z ostatniej 
możliwości okradania. Na ulice wychodzą tysiące 
obywateli, przerażonych wizją więzienia za kra-
dzież. 
– Nie możemy pozwolić na dalsze zaostrzanie pra-
wa! Rządzący ignorują dramaty ludzi ubogich, dla 
których legalna kradzież jest ostatnią nadzieją w ich 
skrajnie trudnej sytuacji życiowej! – zapluwają się w 
mikrofony działacze prozłodziejscy. – Gdybyś ty żył 
w nędzy, wiedziałbyś, co to znaczy nie kraść! – ata-
kują oponentów. – A ty ile zbudowałeś domów dla 
samotnych niekradnących? Ilu przyjąłeś takich ludzi 
pod swój dach? – pytają retorycznie. – Jeśli tego nie 
zrobiłeś, nie masz moralnego prawa domagać się, 
żeby twoi bliźni, będący nieraz w skrajnie trudnych 
sytuacjach życiowych, nie kradli – dowodzą. 
Partia Miłości podnosi krzyk na cały świat, że Ten-
kraj łamie podstawowe prawa człowieka w zakresie 
kradzieży, które zostały już wszędzie przyjęte. 
Światowe gremia uchwalają rezolucje ganiące wła-
dze Tenkraju i grożą sankcjami. 
Parlament wycofuje się z planów jakichkolwiek 
zmian w ustawie złodziejskiej. Sytuacja się uspoka-
ja, ale Partia Miłości czuwa, monitorując sytuację i 

histerycznie reagując na najdrobniejsze próby znie-
sienia złodziejstwa. 
Ale oto ciemnogród Tenkraju znów podnosi łeb i 

ogłasza inicjatywę ustawodaw-
czą o zniesieniu prawa do 
okradania – ale tylko ubogich. 
To zabieg szczególnie perfid-
ny, bo dotyczy ponad 90 proc. 
legalnych kradzieży, a propa-
gandowo bardzo trudny do od-
rzucenia – zwłaszcza że nie ma 
tam zapisu o karaniu złodziei. 
A teraz na nasze: Ruszy oby-
watelska inicjatywa ustawo-
dawcza „Zatrzymaj aborcję”, 
która ma szanse powstrzymać 

zabijanie dzieci chorych i niepełnosprawnych. 
Aborcja to rzecz dużo straszniejsza niż kradzież, 
która jest słusznie zakazana w każdym przypadku. 
Czas więc aborcję posłać tam, skąd przyszła – do 
diabła. 
   Franciszek Kucharczak 
    

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    
 Praca codzienna  z obowiązków 

stanu wynikająca,  
 może mięć wartość modlitwy, 

cnoty i przykładu zarazem,  
gdy pracujemy dlatego,  

że Pan Bóg chce,  
abyśmy pracowali na chleb,  

który nam daje. 
 ***** 

Nie chciejmy się niepokoić,  
bo dobrego Pana mamy,  

który ma  w ręku wszystko,  
aż do najdrobniejszych  

szczegółów. 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

 
1. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które go-
ściły 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 do-
mu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  
2. W tym tygodniu przypada I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00        
3. Od przyszłej Niedzieli przechodzimy do porządku wakacyjnego odprawiania Mszy św. w parafii. Prosi-
my o szczególne zwrócenie na to uwagi, żebyśmy potem nie byli niemiło zaskoczeni. Niedziela: godz. 
7.00; 9.00; 11.00; 18.00; Cementownia godz. 8.00; Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00; W 
tygodniu: 7.00 i 18.00; W sobotę Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00;  
4. W czwartek dzień imienin Ks. Bpa Piotra Skuchy. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. Aby dobry 
Bóg darzył go obficie swoim błogosławieństwem a św. Patron nieustannie wypraszał wszelkie łaski.           
5.Wszystkim życzymy Błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask na czas wakacji i urlopów. A w okresie 
wakacyjnym i urlopów poświęćmy więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek i czaso-
pism religijnych. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.06.2017-02.07.2017 
           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 
            26  czerwiec  - Poniedziałek 7.00+ Jerzy Wieczorek  
 - od Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel  
18.00+ Genowefa, Dionizy, Lech i zmarłych z rodziny  
 Pantachewiczów - od córki z  rodziną  
   27  czerwiec  - Wtorek 7.00+ Jerzy Wieczorek  
 - od rodziny Solińskich i Filosków 
18.00+ Witold i Genowefa Podsiadło; + Marianna i 

Władysław Kopyciak 
   28  czerwiec  - Środa 7.00+ Paweł Maj - od szwagierki Zofii z rodziną 
7.00+ Anna Cholewa  
 - od sąsiadów Marianny i Stefana Piąte  

18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  29  czerwiec  - Czwartek 7.00+ Władysława, Piotr i Marian Mendera  
7.00+ Paweł Maj - od siostry Teresy z rodziną           
18.00+ Piotr, Lucyna, Stanisław, Maria i Wincenty 
 Czerw           
    30  czerwiec  -  Piątek 7.00+ Anna Cholewa - od siostry z córką Renatą  
7.00+ Paweł Maj - od siostry Zofii z rodziną 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
    01  lipiec  -  Sobota 7.00+ Anna Cholewa - od Beaty Rus z synem Robertem          
17.00* Skałka 
18.00+ Janina i Stefan Wacowscy; + Alicja i  
 Władysław Pilarczyk; + Krystyna Wójcik 
 02  lipiec - Niedziela   XIII Niedziela Zwykła 7.00+ Zdzisław 2 r. śm. i Danuta Lasak;  
       + Tadeusz Stefański   9.00+ Jerzy Frankowski                     
11.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla  
 Jadwigi i Marka Wróblów w 50 r. ślubu 17.00* Skałka            
18.00+ Kazimierz Fajt 18 r. śm.;  
         + Marian Cygan 18 r. śm.  
 
   

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  


