
 

  

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciw-
ko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy 
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Po-
nieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, 
aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a 
wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował. 
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił 
go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej 
cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do-
póki nie odda długu. 
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli opowiedzieli swemu panu wszyst-
ko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci 
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współ-
sługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki 
mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przeba-
czy z serca swemu bratu”. Mt 18,21–35  

dzisiejszej Ewangelii, przypomina między innym o 
tym, że sprawiedliwość ma charakter dwustronny i 
dotyczy każdego z nas. W miarę łatwo przychodzi 
nam bowiem rozliczać i oceniać innych, sami jed-
nak nie lubimy być przez nikogo oceniani czy roz-
liczani. Przykład, który ukazuje nam Ewangelia, 
nie jest więc bynajmniej z dalekiej przeszłości. Po-
kusa używania dwóch miar, jednej dla siebie, dru-

M i e j  c i e r p l i w o ś ć  n a d e  m n ą  Myślimy często, że zwłaszcza ten, kto ma 
więcej pieniędzy lub pełni wyższe stanowisko, 
powinien być sprawiedliwy wobec innych - bied-
niejszych czy swoich podwładnych. A przecież 
każdy z osobna powinien poczuwać się do spra-
wiedliwości.     
 Słowo „rozliczenie”, które pojawia się w 
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giej dla innych, jest wciąż aktualna, a może nawet 
silniejsza niż dawniej.    
 Czytając dziś słowo Boże, powinniśmy 
przede wszystkim pomyśleć, jaka jest nasza odpo-
wiedź na wołanie bliźniego: „miej cierpliwość nade 
mną”. Chodzi przecież o to, by każdy z nas, bez 
względu na stan posiadania czy władzę, miał taką 
właśnie wrażliwość na drugiego człowieka, jaką 
widzimy u króla rozliczającego się ze swymi sługa-
mi, oraz byśmy potrafili używać miary miłosierdzia 
nie tylko w stosunku do siebie, lecz również w sto-
sunku do naszych bliźnich.   
 Pytamy więc, jak wygląda nasza cierpli-

wość, tzn. sprawiedliwość wobec tych, którzy mieli-
by prawo od nas jej oczekiwać? Czy potrafimy być 
jak król, o którym słyszymy w czytanym dziś frag-
mencie Ewangelii, ludźmi wymagającymi, oczekują-
cymi uczciwości i sprawiedliwości od innych, ale 
jednocześnie spoglądającymi miłosiernie na każde-
go, kto znajduje się w potrzebie? I czy umiemy z 
wdzięcznością i odpowiedzialnością przyjmować 
dobroć, a czasem i miłosierdzie, które okazują nam 
inni ludzie? Ani jedna, ani druga postawa nie jest 
czymś łatwym do osiągnięcia. Taką jednak drogę 
wskazuje nam Pan.              
   Ks. Dariusz Madejczyk 

     Św. Stanisław Kostka, czyli święty buntownik   
             
Kiedy tam nic nie wskórał, zawędrował przez Alpy 
do Rzymu, aby szukać pomocy u samego generała. 
Na władzach zakonnych wrażenie zrobiła determina-
cja młodego Polaka. Przyjęto go do nowicjatu. 
Szczęście trwało krótko. Po dziesięciu miesiącach 
życia, którego pragnął, umarł w święto Wniebowzię-
cia, 15 sierpnia 1568 roku. Miał niecałe 18 lat. Rzy-
mianie żegnali go jak świętego. Pochowany został w 
kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Ks. Karol Woj-
tyła w latach swoich rzymskich studiów modlił się 
tam często. Jako papież mówił o Kostce: „Jego krót-
ka droga życiowa była jak gdyby wielkim biegiem 
na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijani-
na, jakim jest świętość”.    
 Czym może zaimponować współczesnej 
młodzieży? Może najbardziej swoim świętym niepo-
słuszeństwem wobec ojca. Dziś też rodzice już od 
przedszkola ustawiają swoje dzieci w blokach starto-
wych do życiowej kariery. Stanisław wyzwolił się 
od takiego uszczęśliwiania na siłę, przeciął pępowi-
nę, chciał być sobą. Właściwie uciekł z domu. Ale 
nie był to ślepy bunt. Wiedział, czego chce, miał ja-
sną wizję swojego miejsca na ziemi. Ideał umiał 
przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie zraża-
jąc się trudnościami. Był sobą, wybrał Boga. To jest 
świętość.       
   Ks. Tomasz Jaklewicz 

Rodzice nie przyzwyczajali nas do 
przyjemności, postępowali z nami 
surowo. Zaprawiano nas do modli-
twy i uczciwości – tak opisywał at-
mosferę domu rodzinnego św. Sta-
nisława Kostki jego starszy brat Pa-
weł podczas procesu beatyfikacyj-
nego. Wspominał także o wyjątko-

wej wrażliwości Stasia. „Gdy przy stole rodzinnym 
siedzieliśmy razem i coś według sposobu świeckie-
go było opowiedziane nieco za swobodnie, drogi 
braciszek miał to we zwyczaju, obróciwszy oczy do 
nieba, tracił przytomność i jak martwy spadałby pod 
stół, gdyby go ktoś nie pochwycił”. To wspomnie-
nie to albo przesada, albo Stanisław dość szybko 
pokonał nadwrażliwość. W każdym razie nie pozo-
stał pobożnym lalusiem. Przeciwnie, jego słynna 
piesza wędrówka z Wiednia do Rzymu dowiodła, że 
bynajmniej nie jest mięczakiem, ale kimś, kto potra-
fi walczyć o swoje. A właściwie o to, co Boże. 
 Do Wiednia trafił Stanisław w wieku lat 14. 
Tam z woli swego ojca razem ze swoim bratem 
Pawłem kształcił się w kolegium jezuickim. Młodzi 
chłopcy z dobrych domów niekoniecznie intereso-
wali się tylko nauką czy religią. Wiedeń był dla nich 
wymarzonym miejscem, gdzie można się 
„wyszumieć”. Koledzy, a nawet brat, nie szczędzili 
drwin Stasiowi, który w wolnych chwilach modlił 
się. Przezywano go „jezuitą”, bo właściwie żył już 
jak zakonnik. Po roku nauki Stanisław ciężko za-
chorował. Przekonany, że uzdrowienie zawdzięcza 
Matce Bożej, złożył ślub, że wstąpi do jezuitów. 
Ojciec Stanisława, dumny i porywczy szlachcic, 
miał jednak zupełnie inną wizję kariery dla syna. 
Jezuici nie przyjmowali do zakonu uczniów ze swo-
ich szkół bez zgody rodziców.  
 Taką też odpowiedź usłyszał Stanisław w 
Wiedniu. Postanowił więc spróbować gdzie indziej. 
W sierpniu 1567 roku uciekł z Wiednia w przebra-
niu żebraka i pieszo dotarł do Dylingi w Bawarii. 

Sakramentalny związek małżeński  
Zawarli 

***** 
Michał Drabek i Aneta Podsiadło 

Patryk Kowalski i Adrianna Jaworek 
Życzymy Nowożeńcom, Błogosławieństwa  

Bożego, opieki Matki Najświętszej i  
wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 
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                      Uciekająca współczesność 
            Nawet najszybsza pogoń za nowoczesnością i tak kończy się starością. 

Manuela Gretkowska, pisarka, feministka, założy-
cielka nieistniejącej już Partii Kobiet, żaliła się 
ostatnio (i nie tylko ostatnio) w One-
cie na Polskę. Według niej proble-
mem naszego kraju „był i jest katoli-
cyzm”. Stwierdziła, że to, co się u nas 
dzieje, „to nie jest droga do współcze-
sności, to jest pielgrzymka na kolan-
kach w drugą stronę”. 
Cytuję to zdanie, bo dobrze pokazuje 
istotę zaangażowania środowisk odle-
głych od chrześcijaństwa. Otóż według nich celem i 
obowiązkiem ludzkości jest „droga do współczesno-
ści”. Czyli osławiony „postęp”. To ichni najświętszy 
dogmat. Zdążamy do nowoczesności, więc albo je-
steś zgodny z jej trendami, albo spadaj. Ta mityczna 
nowoczesność czy też współczesność ma jednak 
pewną wadę – co się ludzie do niej zbliżą, to ona się 
oddala. Nawet gdy ktoś sądzi, że ją dopadł i w niej 
się zanurzył, szybko okaże się, że tapla się w odmę-
tach obciachu. Bo minęło, bo przeszło i teraz co in-
nego jest współczesnością. Nawet „obciach” to już 
jest obciach, bo się inaczej na to mówi. A jutro bę-
dzie się mówiło jeszcze inaczej. 
Całe to dążenie do „współczesności” to próba do-
gonienia horyzontu. Nawet trudno się temu dziwić – 
ludzie muszą mieć jakiś cel, inaczej zwariują. Wszy-
scy mamy instynkt Boga i jeśli Go nie przyjmujemy, 
musimy zastąpić Go czymkolwiek. Żeby tylko 
gdzieś zdążać, żeby nie dać się owładnąć spychanej 
w podświadomość myśli, że jeśli nie Bóg, to byle 
co, czyli w ostatecznym rozrachunku – nic. 
A co takiego cennego jest w owej uciekającej 
współczesności, że tak wielu jej fanów za nią goni? 
Chyba właśnie to: nadzieja. Złudna, ale jednak na-
dzieja. Na co? Na jakąś pełnię czasu. Na coś nie-
określonego, co kiedyś nadejdzie i wypełni tęsknotę 
ludzkiego serca. 
Tymczasem spełnienie już nadeszło – rzec można: 
kulminacja prawdziwej współczesności. Czytamy o 
tym w Biblii: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzone-

go pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 
Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane syno-

stwo” (Ga 4,4-5). 
Skoro Bóg przyszedł na ziemię akurat 
w takim miejscu i czasie, to znaczy, że 
już ponad dwa tysiące lat temu ludz-
kość osiągnęła cel. Cała wcześniejsza i 
późniejsza droga ludzkości to tylko 
zdążanie do tego celu – lub uciekanie 
od niego. Rozwój technologii i postęp 
naukowy nie zaspokajają ludzi ani na-

wet nie uspokajają. Kto nadzieję lokuje w ziemskiej 
przyszłości, zamiast nowości, doczeka się starości – 
pełnej zgorzknienia i poczucia zawodu. Żeby mimo 
upływu lat zachować prawdziwą świeżość, trzeba 
pójść – choć niekoniecznie, jak chciałaby Gretkow-
ska, „na kolankach” – do Jezusa. Wtedy człowiek 
zanurzy się w pełni czasu, bo ona nie bazuje na 
przemijaniu, tylko na wieczności. 
   Franciszek Kucharczak 

OOSTATNIASTATNIA  MYŚLMYŚL      ŚŚWW. B. BRATARATA  AALBERTALBERTA    

Twórczość nie jest udziałem  
człowieka, chyba tylko w  
przenośni (…) Udziałem  

człowieka jest siebie samego  
zakląć w słowo, kamień, tony (…) 

Droga do prawdy to jedyny  
bezpośredni cel sztuki. Jako  
antytezę sztuki prawdziwej,  

wyrażającej się przez styl czyli  
indywidualność duszy, można  

postawić sztukę fałszywą, udaną, 
wyrażoną przez manierę, sposób, 

sztukę nauczoną. (…) Styl  
właśnie, jest to szczerość,  

przyrodzony głos duszy, jej kształt, 
jej język; maniera to  

przedrzeźnianie stylu, to głos i  
język papugi, kalectwo kształtu. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Krzysztofa Lesiaka , 59 lat 
Śp. Wacława Barana, 73 lata 

Śp. Małgorzatę Adamczyk, 47 lat  

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista  niechaj im świeci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen." 



 
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. Od 23.09.- 24 .09. 2017r odbędzie się XXXIII Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Serdecz-
nie zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa. Dokładny program znajduje się w gablocie parafialnej i 
na stronie internetowej, www.kord.pl 
4. W poniedziałek 18.09.2017r zapraszamy dzieci i młodzież a także dorosłych, na Mszę św. wieczor-
ną o godz. 18.00 do wspólnej modlitwy, aby za przyczyną Św. Stanisława Kostki, wypraszać wszelkie 
łaski dla dzieci i młodzieży, a także aby zawierzyć tak wspaniałemu Patronowi Polski sprawę powo-
łań kapłańskich i zakonnych w tzw. Sztafecie modlitwy o powołania. 5. Przypominamy parafianom że, w Niedziele i Święta młodzież ma swoją godzinę uczestnictwa we Mszy 
św. o godz. 10.30 a dzieci o godz. 12.00  Serdecznie zapraszamy. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17.09.2017-24.09.2017 
   17  wrzesień - Niedziela   XXIV Niedziela Zwykła 7.00+ Edward Kita w 2 r. śm.; + Henryka i Włady-
sław  Flak - od córki Beaty i wnuczki z rodziną  
 9.00+ Irena i Stefan Matysek;  
        + Franciszka i Jan Kusior                      10.30+ Aurelia i Stanisław Kołton 
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Grażyny i Cezarego Flak w 25 r. ślubu 17.00* Skałka            
18.00+ Edward Sagan - od wnuczki Sandry z mamą 
        18  wrzesień  - Poniedziałek  7.00+ Wanda Niezgoda  - od cioci Wacowskiej 
7.00+ Tadeusz Maciążek - od siostry Anny z synem 
18.00+ Edward Beza - od siostry Wiesławy z mężem   
  19  wrzesień  - Wtorek  7.00+ Wanda Niezgoda   
       - od Jolanty Kawka z dziećmi i chrześniaka Adama 
7.00+ Wanda Pasieka - od męża 
18.00+ Edward Beza  
 - od Władysława Bezy z rodziną z Sokolnik   
  20  wrzesień  - Środa 7.00+ Wanda Niezgoda  
 - od sąsiadki Wiesławy i Beaty z rodzina    
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
 

   
  21  wrzesień  -  Czwartek 7.00+ Wanda Niezgoda - od córki z mężem i wnukami         
18.00+ Edward Beza - od  rodziny Nierychłych          
     22  wrzesień  -  Piątek   7.00+ Wanda Niezgoda - od męża i syna 
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
    23  wrzesień  -  Sobota 7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w dniu ur.            
17.00* Skałka 
18.00+ Klara Mularczyk - od Wandy Fajt z mężem,  
         Wioletty i Wojciecha z rodzinami 
        24  wrzesień - Niedziela    
  XXV Niedziela Zwykła 7.00+ Janina Podsiadło  
 - od Joanny, Artura i Jakuba Matusiak   
9.00+ Edwarda Biedaka                      
10.30+ Irena Wójcik - od syna i córki z rodzinami 
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże,  
 Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,   
 opiekę Matki Bożej dla Bartosza Lipki  
 w 18 r. ur. 17.00* Skałka            
18.00+ Edward Sagan - od Kazimiery Podsiadło  
  

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 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  


