
 

  

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: 
„Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz 
On nie odezwał się do niej ani słowem.                
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.      
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. 
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.                        
On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.             
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. 
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. 
Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Mt 15,21–28  

rozbudził naszą inicjatywę, że wzięliśmy sprawy w 
swoje ręce i sami znaleźliśmy najlepsze rozwiąza-
nie.               
 To, co ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia 
właściwie też nie mieści się w głowie. Sposób, w 
jaki Jezus traktuje kobietę szukającą pomocy, jest 
na pozór nie do przyjęcia. Nawet uczniowie wydają 
się być zdziwieni, a może i zawstydzeni, że Mistrz 
nie chce uczynić zadość jej prośbom... Jak się jed-
nak okazuje, także taka postawa ma sens. Również 
ta chwila odrzucenia może służyć zbawieniu. 
Wzbudza jeszcze większą determinację, czyni ko-
bietę nieustępliwą, tak że Chrystus może wreszcie 
znaleźć w jej sercu to, czego szukał: wiarę - 
„Niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się 
stanie, jak chcesz”. 

Nie odezwał się do niej ani słowem           
Jak instrument muzyczny potrzebuje człowieka, 
który poruszy go nie tylko rękami, ale i swoim 
duchem, tak i sprawy codziennego życia potrze-
bują wiary, która będzie je uprzedzać i nadawać 
im kierunek.      
 Pewnie każdemu z nas zdarzyło się prze-
żyć takie chwile, kiedy czuliśmy się źle przez ko-
goś potraktowani - nierozumiani czy wręcz od-
rzuceni. Szliśmy z konkretnymi oczekiwaniami, 
wiele spodziewaliśmy się, mieliśmy nadzieję uzy-
skać pomoc lub przynajmniej usłyszeć dobre sło-
wo - a tu nic! Wszystko inaczej niż to sobie wy-
obrażaliśmy i układaliśmy w myślach. Potem jed-
nak okazywało się, że świat, który zdawał się być 
przeciwko nam, w jakiś niezwykły sposób tak 
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Warto zatrzymać się przy opowiadaniu, które przy-
nosi nam dzisiejsza Ewangelia, by uczyć się przyj-
mować wszelkie trudne chwile, w których czujemy 
się niezrozumiani lub źle przyjęci. Być może są one 
właśnie po to, byśmy przekroczyli jakąś barierę w 
naszym życiu, która nie pozwala nam się 

„usamodzielnić”, odrzucić pretensjonalny styl bycia 
i wziąć sprawy w swoje ręce. Być może są też po to, 
byśmy zrozumieli, że zanim cokolwiek zrobimy lub 
inni zrobią coś dla nas, potrzeba po prostu wiary. 
       
   Ks. Dariusz Madejczyk 

                  Cuda nad Wisłą 
          Cud „maryjny” zdarza się wtedy, gdy ktoś robi wszystko, co powie Jezus. 

Zobaczyłem kiedyś na drzwiach jednego z prote-
stanckich kościołów plakat z kilkoma punktami 
przedstawiającymi credo 
tamtego wyznania. Któryś z 
p u n k t ó w  b r z m i a ł : 
„Szanujemy Maryję jako 
matkę Jezusa Chrystusa, ale 
nie oddajemy jej czci bo-
skiej”. 
– Jeśli tak wyglądają także 
inne różnice między chrze-
ścijańskimi wyznaniami, to 
jeszcze się może okazać, że 
przez pół tysiąca lat kłóci-
my się o pusty worek – po-
myślałem sobie wtedy. No 
bo my też przecież nie od-
dajemy Maryi czci boskiej. A że nam to zarzucają? 
Cóż, a może to jednak oni trochę przesadzają z dy-
stansem wobec Maryi? Bo gdy się słucha ich kazno-
dziejów (a ja słuchałem sporo naprawdę dobrych 
mówców protestanckich), można odnieść wrażenie, 
jakby mieli szlaban na słowo „Maryja”. Jakby Jej w 
ogóle nie było. O apostołach jest dużo, o patriar-
chach i prorokach dużo – o Maryi nic. Tak jakby 
Matka Syna Bożego, Zbawiciela, Mesjasza, była 
kimś przypadkowym i nieistotnym. Jakby zrobiła 
coś, co na Jej miejscu zrobiłby każdy inny. Jakby 
Niewiasta, o której mówi Bóg już w Księdze Rodza-
ju, była, przepraszam, surogatką: zrobiła swoje, mo-
że odejść. 
Może to jest jakieś odreagowanie po nieszczęsnym 
podziale sprzed 500 lat, jakaś próba podkreślenia 
odrębności wobec Kościoła Rzymskokatolickiego, 
który otacza Maryję szczególną czcią. Tyle tylko, że 
jeśli chcemy być wierni słowu Bożemu – a nasi pro-
testanccy bracia szczerze chcą – to musimy uznać 
wyjątkowość Maryi. Musimy uznać, że należy Jej 
się nasza cześć i wdzięczność, i szacunek synowski 
– czyli zdecydowanie większy niż przeciętny. I wy-
nika to wprost z Pisma Świętego, także z samego 
jego centrum – ze słów wypowiedzianych przez Je-
zusa z krzyża. „Oto Matka twoja” – słyszy Jan, a z 
nim my wszyscy.  

Upierają się niektórzy, że właśnie nie wszyscy, że to 
było tylko do Jana, że tylko on miał wziąć Maryję do 

siebie, bo przecież ktoś musiał 
się Nią zaopiekować. 
Ale czy to logiczne? W takiej 
chwili Jezus wydawałby tak 
„techniczne” i „prywatne” dys-
pozycje? I to w gruncie rzeczy 
tylko na weekend? Bądźmy po-
ważni. I uczciwi bądźmy – bo 
jeśli mówimy o naśladowaniu 
Jezusa, to powinniśmy też na-
śladować Go w synowskiej rela-
cji do Maryi. 
Nie chodzi tu o zastępowanie 
Go w roli jedynego pośrednika 
między Bogiem a człowiekiem. 

Również wtedy, gdy za sprawą Maryi dzieją się cu-
da. Bo rola Maryi jest tam taka jak w Kanie Galilej-
skiej: cud sprawił Jezus, ale Maryja powiedziała Sy-
nowi o problemie. A ludziom powiedziała, że mają 
robić wszystko, co On powie (słowo klucz: wszyst-
ko). 
Zawsze tak jest z Maryją – i wtedy dzieją się rzeczy 
nieprawdopodobne. Na przykład takie jak w 1920 r. 
nad Wisłą, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi 
Panny. 
                               Franciszek Kucharczak  
 

 

Sakramentalny związek małżeński  

Zawarli 
 

***** 

Jan Stachurski i Grażyna Niesyto 

Kamil Bryła i Paulina Marszałek 
 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  

Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  

na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 
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                                  Nierówności Sprawiedliwości 
     Kto odrzuca Boga Ojca, ten i matki natury nie słucha. 

Nie ma równości między mężczyznami a kobietami. 
Kobiety są zazwyczaj niższe, a co gorsza, mężczyź-
ni są zazwyczaj wyżsi. Podob-
nie z innymi sprawami – siłą 
fizyczną, budową ciała, rolami 
społecznymi i tak dalej. Ludz-
kość godziła się z tymi różnica-
mi od Adama i Ewy aż do cza-
sów niedawnych, czyli w wersji 
laickiej: od szympansa do Tim-
mermansa. Ale teraz na ludz-
kość przyszło oświecenie. Kon-
kretnie na ludzkość zasiadającą 
w urzędach Brukseli, Strasburga 
i innych takich. Ci światli ludzie 
zrozumieli, że zróżnicowanie 
między płciami jest przypadkowe i nie wynika z nie-
go absolutnie nic. Bo gdyby wynikało, to by była 
dyskryminacja ze względu na płeć. To dlatego Pol-
ska ma się stawić na dywaniku u wiceprzewodniczą-
cego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i 
wytłumaczyć, dlaczego u nas kobiety osiągają wiek 
emerytalny pięć lat wcześniej od mężczyzn. Bo to 
jest niezgodne z równym traktowaniem. W domyśle: 
ma być sprawiedliwie, a traktowanie kobiet inaczej 
niż mężczyzn jest niesprawiedliwe. 
I tu dochodzimy do zasadniczego błędu w rozumo-
waniu oświeconych oficjeli. No bo skąd to założe-
nie, że sprawiedliwie znaczy każdemu to samo, tyle 
samo i tak samo? Skąd przekonanie, że kobiecie nie 
należy się inne traktowanie, właściwe do jej warun-
ków, możliwości i społecznych zadań? 
Otóż z głów ludzi pokroju Timmermansa i ich stra-
tegicznych sponsorów w rodzaju George’a Sorosa. 
Tacy ludzie sobie to po prostu wymyślili. Taką mieli 
koncepcję, prywatną filozofię, którą ogłosili pu-
bliczną. A że mają środki i kręcą propagandą, to ry-
chło tę swoją wersję uczynili obowiązującą. I teraz 
to my musimy im się tłumaczyć, czemu jesteśmy 
normalni. Musimy de facto wyjaśniać, dlaczego 
uznajemy prawa natury i dostosowujemy do tych 
praw swoje ustawodawstwo. Tymczasem nie ma 
żadnego racjonalnego powodu, dla którego mieliby-

śmy stosować się do czyichś genderowych obsesji. 
Gdyby chociaż w Polsce ktoś kwestionował takie 

rzeczy jak zależne od płci 
zróżnicowanie wieku emery-
talnego, to jeszcze można by to 
zrozumieć. Ale nie! Polacy 
gremialnie to akceptują, bo 
rozumieją, że należy się stoso-
wać do natury, a nie do wyna-
turzeń. 
Więc skąd ten upór unijnych 
mędrców w prostowaniu pro-
stego? Widocznie u nas jest za 
spokojnie. Konfliktów za ma-
ło, islamistów za mało, zama-
chów za mało, a kościołów za 

dużo. I ludzi w kościołach zbyt wielu. Trzeba to 
zmienić, napuścić ludzi na siebie. Niech się żrą o 
swoje rzekome prawa, niech zapomną, kim są i po 
co zostali stworzeni jako kobieta i mężczyzna. I że 
w ogóle zostali stworzeni. Bo człowiek po prostu 
powstał, sam z siebie, i nikt nie będzie mu dyktował 
warunków. Jedynym jego prawem jest to, które sam 
sobie wymyśla. 
A skąd ta wiedza? No… to Timmermansa trzeba 
zapytać. 
   Franciszek Kucharczak 

MMYŚLIYŚLI    ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

Im więcej kto opuszczony,  
z tym większą  miłością  

służyć mu trzeba,  
bo samego Pana Jezusa  

zbolałego w osobie  
tego ubogiego ratujemy 

 

***** 

Jeżeli by cię zawołano do biedaka 
idź natychmiast do niego,  

choćbyś był  
w świętym zachwyceniu,  
gdyż opuścisz Chrystusa  

dla Chrystusa 

Do wspólnoty Kościoła został 

włączony:  
 

Franciszek Pandel 
 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej go  w swojej opiece. 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Serdeczne 
Bóg zapłać za złożone ofiary!              

2. 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!               

3. Tydzień temu zakończyliśmy Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Wszystkim, którzy wzięli 

udziału w pielgrzymce a szczególnie młodzieży i tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piel-

grzymki wyrażamy Serdeczne Bóg zapłać! A ci, którzy dopiero teraz się przebudzili i nie skorzystali z 

pielgrzymowania, mogą to jeszcze uczynić w pielgrzymce Zagłębiowskiej od 23 do 26. 08.2017r Serdecz-

nie zachęcamy!             

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.08.2017-27.08.2017 
       

          20  sierpień - Niedziela    
7.00+ Czesław Długoszewski   
9.00+ Antoni Stanek; + Stanisław Biedak                      
11.00+ Bolesław i Grzegorz Kołodziej 
17.00* Skałka            
18.00+ Henryka Palińska w 30 r. śm.  
       21  sierpień  - Poniedziałek 
7.00+ Mieczysław Sadowski  
 od syna Ryszarda z żoną i rodziną  
18.00+ Edward Beza - od Stanisława i  
    Urszuli Beza z rodziną  
           22  sierpień  - Wtorek 
7.00+ Mieczysław Sadowski - od 
Władysławy Makieła z rodziną Migdalskich 
18.00+ Edward Beza  
 - od rodziny Mikulskich  
             23  sierpień  - Środa 
7.00+ Mieczysław Sadowski  
 - od rodziny Synoradzkich z Józefowa  
18.00* Nowenna do Matki Bożej  
      Nieustającej Pomocy  
         

     24  sierpień  -  Czwartek 
7.00+ Mieczysław Sadowski  
 - od Józefy Jasińskiej z rodziną          
18.00+ Jerzy Podsiedlik           
          25  sierpień  -  Piątek   
7.00+ Mieczysław Sadowski  - od Anny i  
Stanisława Sadowskich z dziećmi i wnukami 
18.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 

         26  sierpień  -  Sobota 
7.00+ Piotr i Zdzisław Stąpel           
17.00* Skałka 
18.00+ Kazimierz Żurek  
 - od Renaty Jóźwiak z rodziną 
          27  sierpień - Niedziela    
7.00+ Czesław Długoszewski   
9.00* Za parafian                     
11.00* Sakr. Chrztu św. 
 * Natalia Straszak 1 r. ur.  
 *Adrian Cudak 1 r. ur.  
 - od rodziców i dziadków 
17.00* Skałka            
18.00+ Zofia  w 5 r. śm. i Jan Świaccy 
 

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  


