
 

  

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami 
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pie-
niędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!»                 
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w ja-
kimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg wa-
szych na świadectwo dla nich!»                             
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych na-
maszczali olejem i uzdrawiali.Mk6,7-13 

otwierają szerokie przestrzenie: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię”.         
Możemy w oparciu o to stworzyć sobie wyobraże-
nie, że potrzebni są specjaliści od apostolstwa: bi-
skupi, kapłani, misjonarze, zakonnice, działacze... 
Musimy jednak zdecydowanie odrzucić zbyt po-
wszechne mniemanie, że całej reszty chrześcijan ta 
sprawa nie dotyczy. Każdego chrześcijanina obo-
wiązuje konsekwencja: Jeśli naprawdę kocham 
Chrystusa, to jak mógłbym nie mówić o Nim, nic 
dla Niego nie czynić? „Miłość Chrystusa przynagla 
nas” — mówił św. Paweł, który nie zwracał się tyl-
ko do „hierarchii”.         
Przynagla nas też miłość do braci. Wspaniale jest 
mieć wiarę, wierzyć w Chrystusa, być wezwanym 
do życia w jasności i miłości teraz, a kiedyś do 
wiecznej radości. Wspaniale jest wiedzieć, że Bóg 
mnie kocha, że wszystko mi przebacza, wspaniale 
jest być bogatym w niewysłowioną nadzieję. Ale 

       Wszyscy mamy nauczać          Zalecenia Jezusa można przyjmować na dwa spo-
soby. Przede wszystkim obserwujemy pierwsze 
misjonarskie przygotowania: Jezus przywołuje 
Dwunastu, rozsyła ich po dwóch, daje im instruk-
cje. Śledzimy ich pracę i mówimy: „Potrzebni są 
apostołowie, dobrze jest być apostołem”. Zaczy-
namy interesować się misjami, pomagać misjona-
rzom, nie sprzeciwialibyśmy się, gdyby syn lub 
córka zostali wezwani przez Boga.     
Inna reakcja: możemy poczuć, że sprawa dotyczy 
nas bezpośrednio. Umieszczając ten tekst w kon-
tekście całej Ewangelii Marka, zauważamy, że 
jest on jednym z wyróżnionych punktów w cią-
głej linii, zwraca bowiem uwagę na misyjny 
aspekt dzieła Jezusa. Już na samym początku po-
wołuje On czterech uczniów: „Sprawię, że stanie-
cie się rybakami ludzi”. Organizuje grupę Dwu-
nastu, wysyła ich z misją, a Jego ostatnie słowa 

Nr 29/2018 (348)  XV Niedziela Zwykła   15 lipiec 2018r 

Zamyślenia nad Słowem Bożym 

 W TYM NUMERZE 
 Zamyślenia nad  Słowem Bożym 
 Zaproszenie 
 Likwidacja przeszłości 
 O Świętym Józefie 
 Ogłoszenia  
 Intencje 

KALENDARIUMKALENDARIUM   
 
 
  

* 16 lipiec  Najświętszej Maryi Panny  
           z Góry Karmel  

 



 S t r .  2  T a b o r  
jak można nie pragnąć dzielić się tymi dobrami? 
Zapał „apostolski” jest niczym innym jak właśnie 
tym pragnieniem dzielenia się. A tymczasem wymi-
gujemy się, mówiąc: „To sprawa księży!”. Masowe 
zaangażowanie ludzi świeckich datuje się dopiero 
od niedawna i wciąż jeszcze jest wielu chrześcijan 
niezdecydowanych.                  
Czy to oznacza, że wszyscy mają zacząć nauczać? 
Tak, a zresztą każdy w ten czy inny sposób naucza. 
Kiedy Jezus posyła pierwszych apostołów, troszczy 
się bardzo o ich styl życia, ponieważ przede wszyst-
kim uczymy swoim postępowaniem. Właśnie dlate-
go mogę powiedzieć, że każdy w jakiś sposób na-
ucza. Ludzie smutni, niesumienni, skąpi, psujący 
innym opinię — jeśli wiadomo, że są chrześcijana-
mi, nauczają! Ale przeciwko religii: „Jeśli chodze-
nie do kościoła to coś takiego...”. Natomiast chrze-
ścijanin prawy, usłużny, który ma w oczach blask, 
mówi dużo bez słów. A kiedy zdarzy się okazja, 
może też coś powiedzieć. Chrześcijanin, który dys-
kutując odnosi się do chrześcijańskich czasopism, 
który troszczy się, aby je rozpowszechniać, uczy 
poprzez to wszystko, czego czytelnicy, których po-
zyskał, dowiedzą się na temat Ewangelii i Kościoła.      
Niekiedy trzeba nauczać bezpośrednio. Szkoda, że 

często powstrzymuje nas przed tym wstyd. Ale zapał 
apostolski może być hamowany również przez inne 
jeszcze przeświadczenie, które powinniśmy zwal-
czać wokół nas i być może w nas samych: że zwykła 
osoba świecka nie powinna zajmować się wiarą i 
apostolstwem.            
Jakże to fałszywe mniemanie! Całkowicie sprzeczne 
z ideą Ludu Bożego, gdzie każdy jest odpowiedzial-
ny za całość, za jego rozwój. Oczywiście każdy ma 
swoje szczególne zadanie, ale według słynnej formu-
ły biskupów francuskich: „wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za Kościół”.                      
Gdy patrzymy na Jezusa, który posyła pierwszych 
apostołów z misją, odruchowo powinna się w nas 
pojawić myśl: „Panie, oto jestem!”. Zbyt wielu 
chrześcijan krytykuje, pozostając na brzegu: 
„Kościół powinien zrobić to... Kościół powinien był 
zrobić tamto...”. W porządku, to dobry początek 
współuczestnictwa. Ale idź dalej, włącz się w misyj-
ny nurt Kościoła, ponieważ jesteś cząstką Kościoła i 
to po trochu z twojego powodu robi on to czy tamto, 
czy też tego nie robi. Kościół może być misyjny je-
dynie tam, gdzie misyjni są chrześcijanie, którzy go 
tworzą.       
   Ks. ANDRÉ SÈVE   

       ZAPROSZENIE KS. BPA ORDYNARIUSZA NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ                
Kult maryjny wśród Polaków odegrał ogromną rolę w 
walce niepodległą Ojczyznę Sanktuaria maryjne z Jasną 
Górą na czele stanowiły bastiony polskości. Tak o Jasnej 
Górze mówił Św. Jan Paweł II: Trudno inaczej wyrazić to, 
czym stał się Obraz Królową Polski dla wszystkich Pola-
ków w czasie, kiedy ich Ojczyzna została wymazana z 
mapy Europy jako niepodległe państwo. Tak. Tu. na Ja-
snej Górze, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś spo-
sób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się 
nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania nie-
podległości, wyrażane w tych słowach; Przeć Twe ołtarza 
zanosim błaganie — Ojczyznę wolną racz nam wrócić, 
Panie!. To pokazuję jak wielką moc, my, Polacy, otrzy-
mujemy od Matki Bożej.  
Umiłowani Diecezjanie,, proszę, dołóżcie starań, byśmy 
jak najliczniej stawili się przed Obliczem Jasnogórskiej 
Pani, dając w ten sposób świadectwo naszej żywej wiary 
oraz miłości do Kościoła i Ojczyzny. 

fragment listu pasterskiego Umiłowani Diecezjanie! 
Zbliża się czas naszego corocznego pielgrzymowania 
na Jasną Górę przed Oblicze Czarnej Madonny. Każ-
dy, kto chociaż raz brał udział w tych niezapomnianych 
rekolekcjach w drodze, wie, że warto się wysilić, bo 
owoce wędrowania do Maryi są bezcenne Za trudem 
drogi i niesamowitym doświadczeniem, które otwiera 
na Boga i ludzi, a czasami potrafi zmienić ludzkie życie, 
niektórzy pielgrzymi tęsknią przez cały rok. Nadeszło 
lato, dla wielu z nas to czas wakacji, urlopów, upra-
gnionego odpoczynku. Spowolnienie tempa to dosko-
nała okazja do refleksji nad własnym życiem, swoimi 
wyborami i drogą którą kroczymy. To okres, w którym 
nie możemy już zasłaniać się brakiem czasu dla Pana 
Boga. Spróbujmy zatem spożytkować go inaczej. Do-
brze wykorzystany okres wakacji czy urlopu, pomo-
że nam mądrze żyć w czasie całego pracowitego roku. 
 Drodzy Diecezjanie, serdecznie zapraszam 
Was do wspólnego wędrowania do naszej Jasnogórskiej 
Pani, zachęcam do podjęcia pątniczego trudu. W tym 
roku, w związku z przeżywanym jubileuszem setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległość, na pielgrzy-
mi szlak wyruszymy z hasłem „Wiara i patriotyzm”, 
chcemy bowiem za pośrednictwem Maryi, Królową 
Polski I Hetmanki Narodu Polskiego podziękować Bogu 
za dar wolnej Polski, pomodlić się za jej poległych 
obrońców oraz prosić o dalsze błogosławieństwo dla na-
szej ukochanej Ojczyzny i dla nas samych. 

 
Do wspólnoty Kościoła został 

włączony:  
 

T 
 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i 
miej ich w swojej opiece. 
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                        Likwidacja przeszłości      Zła przeszłość to historia, zła przyszłość to decyzja. 

Od czasu upowszechnienia internetu co jakiś czas 
ktoś domaga się usunięcia z zasobów archiwalnych 
„Gościa Niedzielnego” wzmianki o sobie. Bo na 
przykład ten ktoś udzielił kiedyś 
„Gościowi” wywiadu, a dzisiaj ja-
koś nie chce, żeby świat o tym wie-
dział. Albo w jakimś tekście wystą-
pił jako dobry mąż i nawet pozował 
z żoną do zdjęcia, a dzisiaj dalej 
jest dobry dla żony, tyle że nie swo-
jej. Albo ktoś wtedy był księdzem, 
a dzisiaj już nie za bardzo. Albo 
ktoś mężnie dawał na łamach świa-
dectwo swojej chrześcijańskiej wia-
ry, no ale teraz ma firmę, której 
klienci niekoniecznie lubią te rze-
czy, więc sami rozumiecie… 
Wraz z wejściem przepisów RODO 
wydało się ludziom, że mają teraz prawo do wyma-
zywania każdego śladu, jaki kiedykolwiek gdziekol-
wiek zostawili. Zwłaszcza w internecie, gdzie każ-
dego łatwo namierzyć i sprawdzić, co kiedyś robił i 
mówił. 
Cóż, bywa, że rzeczywiście trzeba kogoś schować, 
jednak gdyby przychylić się do wszystkich żądań 
usuwania zdjęć i wzmianek o kimś, kto kiedyś się 
przecież na nie zgodził, oznaczałoby to dewastację 
zawartości archiwalnych numerów czasopism. I tym 
samym fałszowanie historii. W imię czego należało-
by to robić? W imię tego, że ktoś nie chce ponosić 
konsekwencji swoich decyzji? No to niech dłużnik 
powie to bankowi, któremu zalega grubą kasę. 
Pewnych rzeczy nie da się cofnąć – i bardzo do-
brze. Nawet gdy wczorajsze rzeczy dziś są niewy-
godne, są częścią mojej historii. Udawanie, że ich 
nie było, jest nieskuteczne, bo kiedyś i tak każdy 
detal naszego życia stanie się jawny. 
Ukrywanie i wypieranie to nie jest sposób Ewange-
lii. Święty Paweł nie udawał, że od becika był gorli-
wym apostołem Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie 

przyznawał się do swojej krwawej antychrześcijań-
skiej przeszłości. I nie szkodziło to ani jego reputa-
cji, ani ewangelizacji. Przeciwnie – podnosiło jego 

wiarygodność. Widziałem ten mecha-
nizm wielokrotnie, słuchając świa-
dectw byłych narkomanów, byłych 
przestępców, kobiet, które dopuściły 
się aborcji, i wielu innych „byłych”. 
Oni wszyscy publicznie świadczyli, 
że szli złą drogą, a słuchacze płakali, 
słysząc, jak Bóg umie wyprowadzać 
ludzi z opresji. I jasne się dla wszyst-
kich stawało, że właśnie to, co było 
tragedią tych ludzi, ich wstydem i 
ciemnością, teraz wzmaga ich ewan-
gelizacyjną skuteczność. 
Gorzej, że u niektórych ta przeszłość 
była chrześcijańska, a teraz im to 

uwiera, bo na przykład przeszkadza w robieniu inte-
resów. I chcą, de facto, cichaczem zaprzeć się swo-
jej wiary, lecz ich dawne publiczne deklaracje im to 
utrudniają. 
Cóż – jeśli żałują publicznego przyznawania się do 
Chrystusa, to i publicznie się teraz powinni od Nie-
go odżegnać, a nie znikać z ewidencji i grać wier-
nych przed wiernymi, a pogan przed poganami. Bo 
fatalnie jest zdradzić Chrystusa, ale jeszcze gorzej 
udawać, że się dalej przy Nim jest. 
                               Franciszek Kucharczak    

O ŚO ŚWIĘTYMWIĘTYM  JJÓZEFIEÓZEFIE  

           Świadectwa W 1990 roku byliśmy na pielgrzymce w Częstocho-
wie i w drodze powrotnej wstąpiliśmy do kościoła 
pw. św. Józefa w Kaliszu. Byliśmy na Mszy św., po 
której siostra zakrystianka opowiadała nam o Świę-
tym Józefie i o cudach, które za przyczyną św. Józe-
fa otrzymują ludzie. Mąż chorował przez 10 lat na 
prostatę i często przebywał w szpitalu. W 1992 roku 
zaistniała konieczność przeprowadzenia u niego za-
biegu operacyjnego. Zamówiłam listownie Mszę 
Świętą w Kaliszu z prośbą o szczęśliwa operację 
ufając, że Święty Józef nie odmówi swej pomocy. 
Rzeczywiście wszystko dobrze się skończyło. W 
tym roku mija 13 lat jak odbyła się operacja. 
Wierzymy mocno, że pomoc Boża płynęła z Kalisza 
od św. Józefa, dlatego chcemy podziękować Święte-
mu Józefowi za jego opiekę i wstawiennictwo. 
   Katarzyna i Teodor 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
J i G 

 
***** 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych na nowej drodze życia.  
Szczęść Boże! 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.07.2018-22.07.2018r 
                            15  lipiec -  Niedziela 7.00+ Alicja Rozlał - od męża z córką   
9.00+ Henryk, Stefan, Helena i Konstanty Rogoń;  
       + Stefania, Bolesław i Władysława Jurczak                                        11.00+ Daniela, Czesław  i Włodzimierz Trawińscy  
                - od Jerzego Trawińskiego 
17.00* Skałka 
18.00+ Helena w 7 r. śm., Stanisława i Edward  
   Rokita; + Natalia i Józef Ziaja; + Elżbieta Mudyna  
                         16  lipiec -  poniedziałek  7.00  + Zofia Kajdańska  
               - od rodziny Turskich i Przyłudzkich 
18.00+ Jan Jagielski - od córki Lidii   
                            17  lipiec  -  wtorek  7.00+ Wiesława, Henryk i Janusz Janoska    
18.00+ Marian Wojciechowski   
              - od syna Łukasza z narzeczoną 
18  lipiec -  Środa 7.00+ Agnieszka Peda - od Pawła Peda z rodziną  
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                       19  lipiec -  Czwartek   7.00+ Marianna, Bolesław, Stefan, Tadeusz i               

   Kazimierz Słaboń 18.00+ Marian Wojciechowski  
               - od brata Czesława z rodziną 
                         20  lipiec -  Piątek 7.00+ Zofia, Czesław i Witold Biedak;  
       + Jan Karbowski  18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
                        21  lipiec -  Sobota 7.00+ Jan Jagielski  
      - od sąsiadów Grażyny i Andrzeja Skrzypiciel   
17.00* Skałka 
18.00+ Mirosław Malesza  
             - od siostry Danuty z mężem i rodziną 
                      22  lipiec -  Niedziela 7.00+ Irena Bodziony w 19 r. śm.    
9.00+ Stanisław Cop w 2 r. śm. - od żony z rodziną                        
11.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,        
    wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Rpzalii        Kwiecińskiej w 50 r. ur. - od męża i dzieci 
* Hanna Plutka 1 r. ur. 
17.00* Skałka 
18.00+ Bolesław Tomiczek - od córki Grażyny   
 

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu 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, taca przeznaczona jest na remonty na plebani. Serdeczne 
Bóg zapłać za złożone ofiary!      
2. Dzisiaj również, ustami Księdza Biskupa Ordynariusza, zapraszamy do pielgrzymowania 
na Jasną Górę. XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 9 - 13. 08. 2018r Tak zorganizuj-
my swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. 
Można się już zapisywać w zakrystii. W tym roku w 100 - lecie odzyskania niepodległości, 
przewodniczy nam hasło: "Wiara i patriotyzm."  
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Ro-
dziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu i go-
ściły rok temu, 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 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.  
4. W okresie wakacyjnym i urlopów poświęćmy więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma 
Świętego, książek  i czasopism religijnych. Odpoczywajmy z Bogiem!      

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. 


