
 

  

Jezus powiedział do swoich apostołów:             
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bar-
dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie go-
dzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.    
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.         
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.                     
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zapraw-
dę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Mt 10,37–42   

Pisma Świętego od pierwszej do ostatniej strony, 
od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, do ostat-
niego rozdziału księgi Apokalipsy. Matka, kiedy 
wyjeżdżałem z domu i opuszczałem ich na dłuższy 
czas zawsze i niezmiennie powiadała, żebym się 
nie dał złym ludziom i wracał na powrót do domu 
zwycięski. Ale czy to już wszystko, czy ta mądrość 
i umiejętność wystarcza…   
 Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do tego, aby-
śmy dołączyli do innej rodziny.  Rodziny Chrystu-
sowej, której imię Kościół Święty. Tam gdzie jest 
miejsce do słuchania Bożego Słowa i poddania się 
działaniu Jego zbawczej łasce i mocy. Tam gdzie 
zyskujemy dar ukształtowania nas i upodobnienia 
na obraz umiłowanego Syna Bożego Jezusa Chry-
stusa. Zachęca nas do tego, abyśmy postępowali w 

   Kogo miłować bardziej?      
Człowiek stworzony jest i powołany do tego, aby 
kochać Boga, oddać się Jemu całym sercem i po-
zwolić na to, aby Boże słowo jego kształtowało.
 Słowa dzisiejszej Ewangelii, mówiące o 
tym, że kto bardziej miłuje ojca lub matkę nie jest 
godzien być prawdziwym uczniem Chrystusa, są 
bardzo przejmujące. Napełniają nas jednocześnie 
ogromną wiarą i nadzieją w to, że Chrystus obda-
rza nas jeszcze czymś większym i bogatszym po-
nad to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców, 
tych, którzy przekazali nam życie i wprowadzili 
w wielki świat.    
 Tak wiele zawdzięczamy naszym rodzi-
com. Mój ojciec zanim rozpocząłem naukę w 
szkole podstawowej opowiedział mi już historię 
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 S t r .  2  T a b o r  
życiu bogaci już nie tylko mądrością ludzką, którą 
to mądrość i umiejętność Jezus podnosi do wymiaru 
miłości ojca i matki, ale do tego, abyśmy zechcieli 
przejść przez życie na zasadzie przynależności do 
Boga. Bo mądrość ludzka w konfrontacji ze złem i 
podstępem, jakie niesie ze sobą świat, może się oka-
zać niewystarczająca do rozpoznania go i skutecz-
nego jemu się sprzeciwienia. Może też się w konse-

kwencji okazać niewystarczająca do zbawienia.
 Zatem w dzisiejszej Ewangelii Jezus zdaje 
się mówić, że człowiek powołany jest do tego, aby 
słuchać Słowa Bożego i poddać się Jego działaniu. 
Domaga się od nas owego oddania i oczekuje, że 
podołamy temu wyzwaniu.     
       
   Ks. Marek Mularczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
 

30. Dlaczego przywódcy żydowscy  
zadawali to pytanie,  

jeśli władza Jezusa pochodziła od Boga?  
Powtórzmy raz jeszcze: w świetle zmartwychwsta-
nia wiemy, że Jezus otrzymał „wszelką władzę w 
niebie i na ziemi” (Mt 28, 18), lecz nie było to tak 
oczywiste w czasie Jego działalności publicznej. W 
istocie zasadniczą kwestią sporną pomiędzy Jezu-
sem, a Jego przeciwnikami było to, czy ma On rację 
na temat Boga, tego kochającego, otwartego na 
wszystkich, przebaczającego Boga, którego głosił. 
Oskarżyli Go o bluźnierstwo (Mk 2, 6-7) i wyrzuca-
nie złych duchów przez moc złego ducha (Mk 3, 
22). Kiedy w końcu pytają Go o jego władzę, On 
odpowiada pytaniem o chrzest Janowy, czy pocho-
dził z nieba, czy też od ludzi (Mk 11, 27-33). Zasad-
niczą sprawą jest to, że kwestia władzy Jezusa jest 
powiązana z chrztem Jana. To tutaj Marek rozpo-
czyna swą opowieść o Jezusie. 
Marek, w sposób analogiczny do opowiadań o dzie-
ciństwie Jezusa według Mateusza i Łukasza, zamie-
rza przekazać religijne i teologiczne przekonanie 
wiary chrześcijańskiej, że pochodzenie Jezusa jest 
od Ducha Świętego. Scena chrztu zawiera przekaz o 
objawieniu z nieba, że jest On umiłowanym Synem 
Bożym. Stąd na samym początku mamy żywy obraz 
wiary chrześcijańskiej, który ukazuje Ojca, Syna i 
Ducha. Podłożem tego jest z pewnością fakt histo-
ryczny, że Jezus działał napełniony Duchem, poczy-
nając od chrztu Jana. Jego moc uzdrawiania i auto-
rytet nauczycielski są przypisane obecności i na-
maszczeniu przez Ducha Świętego. Na przykład, 
gdy kwestionują pochodzenie Jego mocy uzdrawia-
nia, odpowiada: „Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego 
wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was 
Królestwo Boże” (Mt 12,28; Łk 11, 20 ma „palec” 
zamiast „Ducha”, ale przekazuje tą samą myśl o Bo-
żej mocy i władzy). Jako że Jego przeciwnicy nie 
dostrzegają obecności i mocy Ducha w Jego działal-
ności na ziemi, lecz raczej mówią przeciwko Du-
chowi Świętemu, winni są grzechu, który nie będzie 
odpuszczony, gdyż nie dostrzegli decydującego mo- 

 
momentu nadejścia Królestwa Bożego (Mk 3, 28-
30; por. Mt 12, 32; Łk 12, 10). U Łukasza Jezus roz-
poczyna swą działalność w Nazarecie czytając ury-
wek z księgi Izajasza 61, 1-2: „Duch Pański spoczy-
wa na mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę...” (Łk 4, 18; por. 
Mt 11, 2-6 i paralelelne). Nawet jeśli prawdopodob-
nie tekst ten sam w sobie nie jest historyczny, to 
jednak ujmuje historyczne wspomnienie działalno-
ści Jezusa przemawiającego, nauczającego i uzdra-
wiającego, jako dzieło kogoś namaszczonego mocą 
Ducha Świętego, Ducha, którego otrzymał poprzez 
chrzest Janowy. 

 
Sakramentalny związek małżeński  

zawarli 
***** 

 
Tomasz Malinowski i Agnieszka Grajdek 

Łukasz Kaliński i Joanna Rutkowska 
 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 

Do wspólnoty Kościoła zostali 
włączeni:  

 
Iga Skuza 

Amelia Kozłowska 
 

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 
miej ich w swojej opiece. 
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2 0 1 7 ,  n u m e r  2 7  

                              Jak nie pałą, to kupałą             Nie wyciąga się ludzi z bagna, robiąc je u siebie. 
 W Polsce objawili się ostatnio wojujący ate-
iści i inni wyznawcy „postępu”, którzy pouczają ka-
tolików, jak mają wierzyć i jak rozu-
mieć Pismo Święte. Surowo napomina-
ją wiernych, żeby słuchali Kościoła. 
No, nie we wszystkim, rzecz jasna, a 
dokładniej w niczym – z wyjątkiem 
kwestii przyjmowania uchodźców. Przy 
czym to oni uczą, co to znaczy przyj-
mowanie, co uchodźca i jak w tej spra-
wie Kościół uczy. W ich wykładni Ko-
ściół pragnie, aby Polacy czym prędzej, 
ochoczo i radośnie wymieszali się z 
„innymi”. Najlepiej by było, gdyby to 
byli zachodni ateiści, komuniści i nihili-
ści, bo to ludzie światli, słuszni i świa-
domi. Takich „uchodźców” za wielu 
jednak nie ma, a ci, którzy są, wolą sie-
dzieć w klubach gejowskich lub innych przybytkach 
„postępu” Berlina, Brukseli czy Paryża, zamiast 
stamtąd uchodzić. Z braku laku musi to więc być 
ktokolwiek, byle nie chrześcijanin, zwłaszcza nie 
katolik. 
 Ciekawy w tym kontekście tekst ukazał się 
niedawno w „Gazecie Wyborczej”. – Czy partia rzą-
dząca postanowiła dokonać aktu kulturowej dezeu-
ropeizacji i religijnej dechrystianizacji Polski? – za-
troskały się tam Magdalena Środa i Agnieszka Hol-
land. 
 No proszę! Nawet troską o stan chrześcijań-
stwa można się posłużyć w walce o odzyskanie 
wpływów i dalszą ekspansję ideologicznej lewicy. 
Bo, nie czarujmy się, o to tu chodzi. Stąd bierze się 
ta nagła ślepa miłość środowiska upadłego Salonu 
do imigrantów. W takich warunkach to nawet Mag-
dalena Środa umie pochylić się nad chrystianizacją 
Polski. Nie wytrzymała jednak długo w tym pochy-
leniu i dwa dni później stwierdziła z goryczą, że pol-
ski Kościół jest coraz mniej chrześcijański i coraz 
bardziej zajmuje się polityką. Dlatego wysunęła po-
stulat, uwaga: „zrewitalizowania wiary naszych 
przodków”. Chodziło jej o pogańskie wierzenia Sło-
wian, a myśl ta przyszła jej w związku ze zbliżającą 
się „Nocą Kupały”. 
 No i wyszła Środa z worka (bo przecież nie 
Szydło). Toż to krystalicznie czysta inżynieria spo-
łeczna! Cyniczne wykorzystywanie wszystkiego, co 
wpadnie w rękę, byle spowodować coś, co rozerwie 
kulturowy i religijny monolit Polaków. Jak nie geje, 
to muzułmanie, jak nie szykany, to tolerancja, jak 
nie Kościół, to pogaństwo. Byle wbić klina, byle 

rozmyć, byle wyrobić w Polakach kompleksy i po-
zbawić ich chrześcijańskiej tożsamości. Bez tego 

„postęp” po prostu nie może iść na-
przód ze swoimi pomysłami na nowy, 
wspaniały świat. 
 Polacy nie są aniołkami, to 
jasne. Mamy coś do zrobienia dla 
prawdziwych uchodźców, także dla 
muzułmanów. Ale powszechny sprze-
ciw Polaków wobec polityki multi-
kulti to, śmiem twierdzić, nie kseno-
fobia. To intuicyjne przeczucie, że nie 
tędy droga. No chyba, że komuś dro-
ga do świata wywróconego na lewą 
stronę. 
 
 Franciszek Kucharczak 
    

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

  
Iść zawsze naprzód,  

choćby po gorzkich zawodach i 
szalejących bałwanach morskich, 

gdy opieka Boska nad nami,  
przed niczym zaś się nie cofać,  

a na wszystko być gotowym,  
jeśli Bóg czego od nas zażąda.  

 
 ***** 
 

Nikt nie idzie sam do nieba.  
Rozbić naczynie,  

zapach się rozejdzie.  
Nie tylko będziemy Boga kochać, 
ale inni Go przez nas pokochają. 

A to jest coś. 
  



 
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 przypadają I czwartek miesiąca, Msza św. na Cementowni o godz. 15.00 i  I Piątek  
miesiąca, spowiedź św. w Kościele od godz. 17.30             
3. Od dzisiejszej Niedzieli przechodzimy do porządku wakacyjnego odprawiania Mszy św. w parafii. Pro-
simy 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 okresie wakacyjnym i urlopów poświęćmy więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, ksią-
żek  i czasopism religijnych. Odpoczywajmy z Bogiem!               

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.07.2017-09.07.2017 
             02  lipiec - Niedziela    7.00+ Zdzisław 2 r. śm. i Danuta Lasak;  
       + Tadeusz Stefański   9.00+ Jerzy Frankowski  i  
 zm. rodziców i rodzeństwo                    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.  
          03  lipiec  - Poniedziałek 7.00+ Jerzy Podsiadło - od brata Stanisława  
18.00+ Edward Górnicki  
 - od Henryka Królika z  rodziną  
  04  lipiec  - Wtorek 7.00+ Jerzy Podsiadło  
 - od chrześnicy Anity i Martyny 
18.00+ Edward Górnicki  
 - od Jadwigi Cholewa z rodziną 
  05  lipiec  - Środa 7.00+ Jerzy Podsiadło - od Janiny Podsiadło   
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
        

          06  lipiec  -  I Czwartek 7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w 58 r. ur.  
15.00* Cementownia           
18.00+ Janina i Tadeusz Sojka - od córki           
  07  lipiec  -  I Piątek   7.00+ Jerzy Podsiadło - od rodziny Majka 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
   08  lipiec  -  Sobota 7.00+ Jerzy Podsiadło  
 - od sąsiadów Karczyńskich i Perkowskich          
17.00* Skałka 
18.00+ Edward Górnicki - od Stowarzyszenia 
 Przyjaciół Szkół Katolickich Marii  
 Chodkiewicz z rodziną 
      09  lipiec - Niedziela   XIV Niedziela Zwykła 7.00+ Grzegorz Słomiński - od żony i syna   
9.00+ Krzysztof Bielecki w 2 r. śm.                      
11.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla 
 Mateusza Piątek w 1 r. ur. 17.00* Skałka            
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla 
 Mateusza Noconia w 18 r. ur. 

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Porządek wakacyjny Mszy Świętych 

Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11. 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  


