
 

  

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:           
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ob-
jawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec 
mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce obja-
wić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmij-
cie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.  Mt 11,25–30    

z pomocą słowo Jezusa, które słyszymy dzisiejszej 
niedzieli. W obliczu wielkich, czasem nawet wygó-
rowanych oczekiwań, trzeba umieć powracać do 
przykładu prostaczka, o którym mówi nam dziś 
Ewangelia. Nie można oczywiście zapominać o 
znaczeniu mądrości i roztropności, ale konieczne 
jest również dostrzeżenie wielkiej wartości tego, co 
proste i szczere, pozbawione owego pragmatyzmu, 
który całą nadzieję pokłada w wiedzy i zaprogra-
mowanym działaniu, a czasem stawia nawet pyta-
nia na wyrost.     
 Reakcje młodzieży na „ JC Superstar", hip-
hopowy dekalog albo listy przebojów muzyki reli-
gijnej pokazują, że obok całego, niezwykle prze-
cież potrzebnego i fundamentalnego dla naszej wia-
ry, oficjalnego nauczania, musi się rozwijać także 
ten drugi kanał przekazu Słowa Bożego, dzięki któ-
remu Ewangelia jest nieustannie „tłumaczona” na 

   Objawiłeś prostaczkom     
Mówi się, że każde pokolenie powinno mieć swój 
przekład Pisma Świętego, który odpowiadałby 
postępującym zmianom języka. Oprócz przekładu 
werbalnego, potrzeba jednak wciąż nowego wy-
rażania Ewangelii w kulturze danego czasu 
 Kiedy w czerwcu 2005 roku promowali-
śmy w Poznaniu prezentację musicalu „Jesus 
Christ Superstar", wielokrotnie powracało kilka 
bardzo podobnych pytań. Chodziło wpierw o na-
pięcia i niechęć, które przed ponad trzydziestu 
laty budził ten spektakl. Potem pytano, czy moż-
na Ewangelię wyśpiewać i czy to coś daje? 
Wreszcie, czy warto sięgać do przedstawienia, 
które stało się już częścią historii i legendą musi-
calu…      
 Gdy myślimy o głoszeniu Dobrej Nowiny, 
w tym i podobnych przypadkach, przychodzi nam 
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* 11 lipiec  Święto Św. Benedykta, opata - Patrona Europy                    
* 12 lipiec  Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika 
* 13 lipiec  Fatima w Sanktuarium na Skałce na Podzamczu 
        Św. Pustelników, Andrzeja Świerada i Benedykta 
* 15 lipiec  Św. Bonawentury, bpa i Doktora Kościoła 
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język pokolenia, które ją czyta w samym środku 
swojej kultury, choćby nawet nazywano ją „niższą 
kulturą”.    
 „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i zie-
mi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztrop-

nymi, a objawiłeś je prostaczkom". Warto zatrzymać 
się przy tej modlitwie i prosić Pana o tę prostotę ser-
ca, która zbliża do Boga w zwyczajności naszego 
życia.        
   Ks. Dariusz Madejczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
 31. Jeśli Jezus był bezgrzesznym Synem  

Bożym od chwili poczęcia,  
dlaczego potrzebował się ochrzcić?  

Pytanie, które zadajesz, stanowiło już pro-
blem w czasach, gdy zostały napisane Ewan-
gelie Mateusza, Łukasza i Jana, a prawdopo-
dobnie nawet wcześniej. Niewątpliwie pro-
ste i bezpośrednie przedstawienie przez 
Marka chrztu Jezusa jest rzeczywistością hi-
storyczną: „W owym czasie przyszedł Jezus 
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 
chrzest w Jordanie” (Mk 1, 9). Marek, jak 
już zauważono w poprzednim pytaniu, inter-
pretuje ten prosty fakt jako moment boskie-
go objawienia, które zawiera zstąpienie Du-
cha Świętego i głos z nieba (Ojca), który po-
twierdza, że Jezus to „Syn umiłowany”. 
Pierwszym chrześcijanom przypominało to 
ich własny chrzest „w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego” (Mt 28, 19), a więc ich 
całkowite utożsamienie się z Jezusem. 
Pouczające jest porównanie opisów chrztu 
Jezusa u Mateusza, Łukasza i Jana. Takie 
porównanie jeszcze raz ilustruje, że wyda-
rzenia historyczne, jak chrzest Jezusa, podej-
mowano i interpretowano zgodnie z rozwija-
jącymi się teologicznymi i religijnymi zain-
teresowaniami pierwszych wspólnot chrze-
ścijańskich. Streśćmy pokrótce: dla Mate-
usza (3, 13-17) chrzest dochodzi do skutku 
dopiero, gdy Jezus przełamuje obiekcje Jana 
mówiąc, że „tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe”. Współgra to z 
jednym z głównych tematów Mateusza: z 
tym, że Jezus nie tylko głosi, ale również w 
całym swym życiu ucieleśnia wolę Bożą. 
Tak więc odpowiedzią Mateusza na twoje 
pytanie jest, że Jezus, który jest niewątpliwie  

 bezgrzesznym Synem Bożym od chwili po-
częcia, dobrowolnie przyjmuje chrzest, tak 
jak przyjmuje swą śmierć na krzyżu (por. 26, 
42). Dla Łukasza sprawa jest bardziej skom-
plikowana, ponieważ Jan Chrzciciel należy 
do epoki Izraela, jak to przedstawiono w 
opowiadaniach o dzieciństwie Jezusa. Tak 
więc, zanim opowie o chrzcie Jezusa (3, 21-
22), zauważa, że Herod zamknął Jana w wię-
zieniu (3, 19-20). Łukasz nie podaje wytłu-
maczenia samego chrztu. Wspomina go tyl-
ko pośrednio, aby skupić się na scenie obja-
wienia. Jednakże jego potraktowanie sprawy 
odzwierciedla dwa z jego głównych zainte-
resowań teologicznych: (1) Jezus jako jedy-
ny Bóg namaszczony Duchem Świętym i 
mocą (Dz 10, 38; Łk 4, 16-21); (2) historia 
zbawienia wyraźnie podzielona na trzy epo-
ki: czas Izraela (Łk 1, 5 - 3, 20), Jezusa (Łk 
3, 21 - 24, 53) i Kościoła (Dzieje Apostol-
skie). Dla Jana, jak już wspomniano wcze-
śniej (zob. pytanie 14), zarówno poczęcie 
jak i chrzest zostały zastąpione ukazaniem 
Jezusa jako Słowa w odwiecznej relacji z 
Ojcem. Jan Chrzciciel może być tylko 
świadkiem transcendencji Jezusa. Tak więc 
Jan Ewangelista nie ma opowiadania o 
chrzcie Jezusa. 
Powyższa analiza nadaje historycznej wiary-
godności prostemu faktowi, że Jezus został 
ochrzczony na początku swej działalności 
publicznej. Jako taki nie potrzebuje dalszego 
wyjaśniania. Jezus prawdopodobnie przez 
jakiś czas przebywał z Janem, zanim sam 
rozpoczął działalność. Być może nawet sam 
udzielał chrztu (J 3, 22; por. 4, 1-2). W każ-
dym razie, własny chrzest Jezusa był niewąt-
pliwie momentem otrzymania misji od Ojca 
mocą Ducha Świętego (zob. pytanie 30). 
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                              Matka Boża Fatimska           13 lipiec, trzecie spotkanie z dziećmi 
Podczas trzecie-
go spotkania, 13 
lipca, Maryja 
ponownie po-
prosiła dzieci o 
to, by przyszły 
na to miejsce 13 
dnia następnego 
miesiąca. Przy-
pomniała im 
także o codzien-

nym odmawianiu Różańca na cześć Matki Bożej 
Różańcowej w intencji pokoju dla świata i o koniec 
wojny. Poproszona przez Łucję o wyjawienie kim 
jest i o dokonanie jakiegoś cudu, aby wszyscy uwie-
rzyli, że dzieci nie zmyślają Maryja odpowiedziała: 
„W październiku powiem kim jestem, czego chcę i 
dokonam cudu, aby wszyscy zobaczyli i uwierzyli”. 
Wizja piekła. Matka Boża ukazała dzieciom wizję 
piekła i wezwała do modlitwy za grzeszników, któ-
rzy tam trafiają. „Aby ich ratować, Bóg chce ustano-
wić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalane-
go Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele 
dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świe-
cie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie 
obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie 
się druga, gorsza”. Zapowiedziała także, że przyj-
dzie aby żądać poświęcenia Rosji jej Niepokalane-
mu Sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierw-
sze soboty. „Jeżeli ludzie me życzenia spełnią Ro-
sja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja 
rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy ludzie 
będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, 
wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec 
moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty 

poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata 
nastanie okres pokoju. W Portugalii będzie zawsze 
zachowany dogmat wiary”. Związani tajemnicą. 
Maryja zażyczyła sobie, aby część tego przekazu 
dzieci zachowały na razie dla siebie. Świat dopiero 
później miał poznać kolejne części tajemnicy fatim-
skiej. Matka Boża nauczyła także dzieci modlitwy, 
którą mają odmawiać po każdej tajemnicy Różańca: 
„O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zacho-
waj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszyst-
kie dusze do nieba, szczególnie te, które najbar-dziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Podczas 
trzeciego spotkania wizjonerów z Matką Bożą towa-
rzyszyło im już ok. czterech tysięcy osób. Już wcze-
śniej dzieci żyły pod olbrzymią presją otoczenia. 
Teraz cała uwaga niewielkiej społeczności skupiła 
się na nich. W 
dodatku Łucja, 
Franciszek i 
Hiacynta nie 
mogli już mó-
wić o wszyst-
kim czego do-
wiedzieli się od 
Matki Bożej. 
Byli wiązani 
tajemnicą. 

 
 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
 

Dariusz Malski i Justyna Malska 
 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

 
Im więcej kto opuszczony,  

z tym większą miłością służyć  
mu trzeba,  

bo samego Pana Jezusa  
w osobie tego ubogiego ratujemy.  

 
 ***** 
 

Zbytnia zapobiegliwość,  
to rzecz niestosowna,  

lepiej Zdrowaś Maryjo zmówić  
na tę intencję. 
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1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w na-
szym Kościele. Bóg zapłać za złożone ofiary!            
2. Na miesiąc przed Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę 9 - 13. 08. 2017r,  informujemy, aby 
tak zorganizować swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. Moż-
na się już zapisywać w zakrystii. Jak to mówił nasz papież rodak Św. Jan Paweł II: "Nie lękajcie się."  
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich,    
 W czwartek 13 lipiec, 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.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.07.2017-16.07.2017 
             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. 
       10  lipiec  - Poniedziałek 7.00+ Stanisława Turlej - od córki z mężem  
18.00 + Edward Górnicki  
 - od Anny Chodkiewicz z  rodziną   
                      11  lipiec  - Wtorek 7.00+ Stanisława Turlej  
            - od wnuka Tomasza z rodzina 
18.00+ Edward Górnicki  
 - od Sławomira Janiczka z rodziną 
                       12  lipiec  - Środa 7.00+ Stanisława Turlej  
            - od wnuka Pawła z rodziną   
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

                   13  lipiec  -  Czwartek 7.00+ Stanisława Turlej - od brata Henryka           
18.00 + Grzegorz Słomiński  
           - od Mariusza, Marioli i Zuzanny           
20.00 Fatima w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce             
                    14  lipiec  -  Piątek   7.00+ Stanisława Kańska w 30 r. śm.;  
       + Ignacy Nieroda 18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
         15  lipiec  -  Sobota 7.00+ Alicja Rozlał w 3 r. śm.           
17.00* Skałka 
18.00+ Helena Braś w 1 r. śm.   
           - od syna Andrzeja z rodziną 
       16  lipiec - Niedziela   XV Niedziela Zwykła 7.00  
9.00+ Zofia Zapart w 6 r. śm. - od męża Stefana                    
11.00* Za parafian 
17.00* Skałka            
18.00* Dziękczynna za życie śp. Marii Ryłko  
- od Przewoźnika, Opiekunek, kolegów i  
koleżanek z busa; o zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha 
Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla 
rodziny o przeżycie bólu. 

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  


