
 

  

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 
«Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: 
«Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im 
odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza»”. 
Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i 
posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn 
i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. 
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i 
włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. 
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się speł-
nić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. 
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przy-
powieść o chwaście”. On odpowiedział: 
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, 
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a 
żeńcami są aniołowie. 
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: 
ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Mt 13,24-43  

Warto jednak to sobie przypominać, bo niekiedy, 
całkiem po cichu i niespodziewanie, tak właśnie 
zaczynamy działać.        

P o s i a ł  d o b r e  n a s i e n i e                            
Zasadniczo wiemy, że cel nie uświęca środków. 
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 S t r .  2  T a b o r  
 Wojny, które przyszło nam oglądać w ostat-
nich latach na ekranach telewizorów, pokazały bar-
dzo wyraźnie, że usuwanie zła, np. walka z reżima-
mi, przynosi ofiary także wśród niewinnych ludzi. 
Co gorsza, te ofiary zostają niejako wkalkulowane 
w koszta wojen. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas 
jednak zupełnie innymi drogami. Trzeba wpierw 
patrzeć na to, co dobre! O dobro trzeba zadbać! 
 Pytanie, które stawiają słudzy, „Czy mamy 
iść i usunąć chwast?”: powraca często; ot, choćby w 
tym naszym zastanawianiu się: jak usunąć zło ze 
świata? Znamienna jest jednak odpowiedź, którą 
słyszą słudzy, gdy chcą iść i natychmiast usunąć 
chwast: „pozwólcie róść obojgu aż do żniwa". Zo-
stają powstrzymani. Wpierw trzeba bowiem umoc-
nić to, co jest dobre. Trzeba pozwolić, by dobro się 
zakorzeniło, a dopiero potem rugować zło. 
 Gdy człowiek rozumie wielkość zła i auten-
tycznie zależy mu na tym, co dobre, może mieć 

ochotę - podobnie jak słudzy z ewangelicznej przy-
powieści - by bezwzględnie je usuwać. Jezus poka-
zuje nam jednak, że trzeba wykazać wiele roztropno-
ści w walce ze złem. Bo w walce ze złem nie wystar-
czą ani szczere chęci, ani nawet - jak nam się często 
zdaje - zdecydowana walka. Przy braku roztropności 
można niechcący więcej zniszczyć, niż zbudować. 
 Ta nauka jest szczególnie ważna, gdy pomy-
ślimy o ludziach, może zwłaszcza młodych, w wie-
rze jeszcze nieugruntowanych. Wobec niektórych 
zachowań chciałoby się niekiedy zareagować w spo-
sób zdecydowany, ucinając wszelkie wątpliwości i 
zrywając kontakty. Czy jednak nie byłby to jakiś 
znak braku nadziei; braku wiary, że człowiek może 
się zmienić i że „praca nad innymi" - podobnie jak 
nasza „praca nad sobą” - ma sens?   
       
   Ks. Marek Mularczyk 

          PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ  
32. Jaka była to misja?  

Czego oczekiwał Ojciec od Jezusa? To jest dobre pytanie i niełatwo na nie odpo-
wiedzieć. Gdybyśmy mieli tylko Ewangelię 
św. Jana, myślelibyśmy, że przyszedł głosić 
siebie i swą relację do Ojca i Ducha. W tym 
sensie, Ewangelia św. Jana reprezentuje wy-
soce teologiczne spojrzenie wczesnego Ko-
ścioła. Synoptycy proponują inne spojrzenie: 
Jezus przyszedł nie po to, by głosić siebie, 
ale wypełnienie się „czasu” i bliskość króle-
stwa Bożego (Mk 1, 15; Mt 4, 17; Łk 4, 21). 
Przyszedł na sposób proroka, który oznajmia 
ludowi „dobrą nowinę”, wzywając do sta-
wienia czoła obecnemu uciskowi i upoko-
rzeniu. Lud to zrobi wspominając i odzysku-
jąc to, co w jego przeszłości najgłębsze i 
najlepsze. Jezus został posłany do swego lu-
du Izraela, by zaproponować prawdziwą 
wolność synów i córek Bożych, by wezwać 
go do prawdziwego powołania jako światła 
dla pogan. Pamiętając prawdziwy zamiar 
Boga „od początku”, lud ma odpowiedzieć 
radykalną zmianą serca i umysłu (skrucha), 
która pozwoli Bożej prawdzie mieszkać w 
nim tu i teraz (wiara) i tak otworzyć możli-
wość prawdziwej przyszłości. Przyszłość ta 
będzie tworzona przez Bożą inicjatywę połą-

 
czoną z reakcją ludu. 
Jezus zapowiadał nadchodzącą bliskość kró-
lestwa Bożego zarówno w słowie, jak i w 
czynie, lecz Jego faktyczne przyjście zależa-
ło od odpowiedzi ludu. Odpowiedź ta nie 
powinna być rozumiana zgodnie z naszym 
zachodnim sposobem myślenia, który jest 
wysoce indywidualistyczny. To było wezwa-
nie społeczne, a zatem wymagało transfor-
macji struktur społecznych. Na przykład, 
gdy Jezus powiedział: „Błogosławieni jeste-
ście wy, ubodzy, albowiem do was należy 
Królestwo Boże” (Łk 6, 20; por. Mt 5, 3), 
nie mówił, że dobrze jest być ubogim. Nie 
mówił też, że ubodzy są jakoś bardziej cno-
tliwi niż bogaci. Dobrze wiedział, że dobrzy 
i źli ludzie są tak samo wśród bogatych, jak i 
ubogich. Mówił natomiast, że Bóg chce 
zmienić sytuację ubogich, tych, którzy żyją 
w nędzy i nie mają podstawowych, material-
nych środków, by móc żyć godnie, po ludz-
ku. Zmiana ta nie będzie mogła mieć miej-
sca, dopóki nie zostaną zmienione struktury, 
które ich uciskają i więżą. Można będzie po-
wiedzieć, że nadeszło królestwo Boże, gdy 
więźniowie zostaną uwolnieni, niewidomi 
przejrzą, a uciśnieni odejdą wolni (Łk 4, 18). 
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         Kanibal u wrót     Dawne rewolucje żerowały na niedostatkach, nowe bazują na przesycie. 
Dawno temu, gdy jeszcze istniało biuro podróży Or-
bis, usłyszałem dowcip o Erwinie, który zachwalał 
koledze wycieczkę do Rosji. – 
Chłopie, jak tam jest fajnie. Wcho-
dzisz do jakiego sklepu chcesz, 
bierzesz, co chcesz, i wychodzisz 
bez płacenia. I nikt ci nic nie powie 
– mówił. Kolega wybrał się więc 
do Moskwy, wszedł do sklepu, 
wziął, co chciał, i wyszedł… po 
roku z więzienia. Gdy spotkał Er-
wina, zaczął mu robić wyrzuty. 
– Ale czekaj, z czym ty tam byłeś? 
– przerwał mu Erwin. 
– Z Orbisem. 
– Aaa! No bo ja byłem z Wehrmachtem! 
Przypomniał mi się ten kawał, gdy zobaczyłem w 
sieci filmy pokazujące, jak antyglobaliści zwiedzają 
„z Wehrmachtem” Hamburg. Na jednym z nich wi-
dać, jak mrowie zamaskowanych mężczyzn biega 
po supermarkecie, kradnąc, co popadnie. Przez wy-
bite szyby widać ulicę, a na niej szalejący tłum po-
dobnych bohaterów. Uwijają się wśród płonących 
samochodów i barykad budowanych ze zniszczone-
go mienia. 
Barbarzyńcy na miarę naszych czasów – chciałoby 
się powiedzieć. Oto są ci bohaterowie elektronicz-
nych bojów, weterani komputerowych bitew, zwy-
cięzcy w strzelankach na najwyższych levelach. Te-
raz posmakowali walki w realu. A właściwie w Re-
alu, Tesco czy innym Kauflandzie. 
Cóż, każdy facet ma w sobie wojownika i jeśli nie 
znajduje prawdziwych wrogów, atakuje nawet to, z 
czego żyje. To taki społeczny kanibalizm. Jego 
adepci wyobrażają sobie pewnie, że są bojownikami 
o jakąś sprawę albo przynajmniej groźnymi najeźdź-
cami na podobieństwo Hunów. 
Mylą się. Nawet do bolszewików się nie umywają. 
Bolszewicy, budując swoją kłamliwą ideologię, 
działali w przestrzeni ludzkiej biedy. Antyglobaliści 
działają w przestrzeni ludzkiej nudy. 
To nie z powodu trudnych warunków życiowych 
budzi się ten „gniew ludu”. Przeciwnie. Rozpiesz-
czeni synalkowie bogatych rodziców, świetnie wye-
dukowani seksualnie, pozbawieni prawdziwych pro-
blemów, są głodni jakiejkolwiek idei, choćby tak 
głupiej jak anarchizm czy tak zbrodniczej jak komu-
nizm. 
Jeśli któryś Polak ma jeszcze jakiś kompleks wobec 
Zachodu, powinien przejrzeć parę filmików z Ham-
burga, porównać to z atmosferą towarzyszącą wizy-
cie prezydenta USA w Polsce i chwilę pomedyto-

wać. Może wtedy zrozumie, jak wielkim darem Bo-
żym jest to, że żyje w Polsce. A gdy zrozumie, mo-

że poczuje, że to talent, który nie jest 
tylko dla nas. Bo jakkolwiek pate-
tycznie to zabrzmi, wygląda na to, że 
naprawdę mamy coś w tym świecie 
do zrobienia. W okazałym ciele Eu-
ropy już prawie nie ma ducha – dla-
tego tak łatwo czepia się go robac-
two bzdurnych idei i zgubnych ide-
ologii. Naszym zadaniem jest więc 
napełniać się duchem i ewangelizo-
wać. Przecież ci wszyscy antygloba-

liści, zieloni, czerwoni i różowi, to zagubione dzieci 
Boże, poszukujące sensu wszędzie, tylko nie tam, 
gdzie on jest: w Jezusie Chrystusie. Trzeba dać Mu 
świadectwo.                                                                                                                              
                                 Franciszek Kucharczak 

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
Dawid Jachowicz i Carina Stegnann 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

Wszystkie sprawy zdawać na 
Opatrzność Boską, która obmyśla 

i najdrobniejsze szczegóły  
 ***** 

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 

 
 



 
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. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu 
peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła! 
2. „Idźcie i głoście” – to hasło XXVI pielgrzymki z Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę w roku 2017. 
Pierwsza grupa wyrusza z Olkusza w dniach od 9-13 sierpnia; druga z Będzina w dniach od 23-25 sierpnia 
a trzecia z Jaworzna w dniach od 3-8 września. Przyjmujemy zapisy na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na 
Jasną Górę 9 - 13. 08. 2017r Tak zorganizujmy swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych 
rekolekcjach w drodze. Jak to mówił nasz papież rodak, Św. Jan Paweł II: „Nie lękajcie się.” 
3. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy św., można złożyć ofiarę do puszki, na odbudowanie 
zniszczeń spowodowanych pożarem wieży katedry w Gorzowie Wlkp. Za złożone ofiary składamy ser-
deczne Bóg zapłać!  
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 23.07.2017-30.07.2017 
  23  lipiec - Niedziela 7.00+ Anna i Stefan Wacowscy;  
       + Jan i Waleria Popczyk    9.00+ Ksawera, Edward, Agnieszka i Antoni 
 Klak i zm. z rodziny Depczyńskich                     11.00* Za parafian 
17.00* Skałka            
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Lucyny i Antoniego Kurek w 50 r. ślubu  
                 24  lipiec  - Poniedziałek 7.00+ Józef, Maria i Wojciech Bednarz;  
       + Helena, Konstanty i Edmund Chrapka  18.00+ Grzegorz Słomiński - od  rodziny Mikoda  
                     25  lipiec  - Wtorek 7.00+ Jadwiga i Tadeusz Kajdańscy;  
       + Halina Szlachta 18.00+ Grzegorz Słomiński  
 - od  sąsiadów Milejskich i Rymarczyków 
                    26  lipiec  - Środa 7.00+ Stanisława Turlej  
            - od sąsiadki Jadwigi Ćmak   
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

                   
                  27  lipiec  -  Czwartek 7.00+ Stanisława Turlej - od synowej Miry           
18.00+ Edward Beza - od rodziny Rudy           
                     28  lipiec  -  Piątek   7.00+ Stanisława Turlej   
           - od Szotów i Gawrońskich 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
         29  lipiec  -  Sobota 7.00+ Maria Piwowarczyk w 10 r. śm.           
17.00* Skałka 
18.00+ Natalia i Stanisław Ćmak;  
         + Wiesława Jeziorska; + Wanda Łuczyk 
    30  lipiec - Niedziela   XVII Niedziela Zwykła 7.00    
 9.00+ Marianna Wyrodek w 5 r. śm.                      
11.00+ Daniela i Czesław Trawińscy  
            - od syna Jerzego  
17.00* Skałka            
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,       
       wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Edyty     
       i Wojciecha Kwiatkowskich w 25 r. ślubu 

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  


