
 

  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź 
dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?”. 
Mówią Mu: „Ten drugi”. 
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwie-
rzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętali-
ście się, żeby mu uwierzyć”. Mt 21,28–32  

„nigdy”? Pomyślmy choćby o oczekiwaniach zwią-
zanych z pracą. Choć stają się coraz większe i moż-
na by się spodziewać, iż znajdą przełożenie na co-
dzienną odpowiedzialność także na innych płasz-
czyznach życia, okazuje się, że często wcale tak nie 
jest.      
 Ewangelia o dwóch braciach, którzy w 
skrajnie różny sposób reagują na polecenie swego 
ojca, pokazuje nam wprawdzie dwie różne postawy 
wobec pewnego wezwania, ale nie chce nas na nich 
zatrzymać. Sensem obrazu, który Jezus przedstawia 
arcykapłanom i starszym ludu, jest przemiana dru-
giego z synów. Jego postawa na pierwszy rzut oka 
wydaje się godna potępienia, później okazuje się 
jednak, że jest on zdolny do nawrócenia i spełnia 
wolę ojca. Pozory mylą. 

 Wchodzą przed wami    
Jakże często spotykamy się z różnymi, raz mniej-
szymi, a raz większymi, formami niesłowności. A 
przecież także przez słowa wyraża się nasza mi-
łość bliźniego i odpowiedzialność za świat, w 
którym żyjemy.    
 Czasami rzecz dotyczy spraw zupełnie 
elementarnych, jak choćby zwykłej punktualno-
ści, która jest znakiem szacunku dla drugiego 
człowieka i zrozumienia, że jego czas jest nie 
mniej cenny niż nasz. Innym razem problem za-
myka się w braku odpowiedzialności za słowo. 
Bo jakże inaczej potraktować sytuacje, w których 
„zaraz”, „za chwilę” czy „jutro” przeradza się w 
nieokreślone „kiedyś”, a czasami nawet w 
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 „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami 
do królestwa niebieskiego…”. Nie jest to, bynajm-
niej, pochwała nieprawości. Chrystus przypomina 
nam jednak, że człowiek może powstać nawet z naj-
większego upadku. Czasami nawet to właśnie wiel-
ki grzech jest początkiem wielkiego nawrócenia i 
ostatecznie świętości (nierzadko potwierdzonej ka-
nonizacją). Wiele zależy od tego, czy słowa i dobre 

natchnienia zechcemy potraktować poważnie i wpro-
wadzić w czyn, czy też pozostaniemy przy pustosło-
wiu. A dotyczy to zarówno spraw wielkich, jak i ma-
łych. Ot, choćby zwykłej punktualności lub odpo-
wiedzialności za to, do czego się zobowiązaliśmy. 
       
  Ks. Dariusz Madejczyk 

    NASTĘPNY W NASZYM ŻYCIU PAŹDZIERNIK                 

 Matka Boża Różańcowa  

Tą wyjątkową, przedziwną, ulubioną, 
 moją książkę do nabożeństwa,  

którą ci gorąco polecam  
- jest „różaniec święty”  

(Antonin Thomas, Le saint Rosaire). 
 

Niech te dni będą dla wszystkich ludzi 
 okazją aby wziąć do ręki koronkę różańca 

 i zawierzyć pokój na świecie i rodziny nasze 
opiece  Matce Bożej Różańcowej,  

a Ona niech wszystkich doprowadzi do jedności 
z Jej Synem Jezusem Chrystusem.  

 WEŹCIE DO RĘKI  
KORONKĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

 
To wezwanie Ojca świętego Jana Pawła II  

Zasmakujcie przeogromnej wartości  
modlitwy różańcowej.  

Niech on będzie dla was drogą do Jezusa,  
ratunkiem w pokusach,  

jasnym drogowskazem na całe życie.  
Odkrywajcie piękno tej formy modlitwy. 

 
Dr Jakub Ecker, profesor uniwersytetu  

w Monasterze, znakomity badacz języków 
wschodnich, napisał artykuł pt. 

,, Moja ulubiona książka do nabożeństwa”. 
W artykule tym znajdujemy takie zdania: 

„Powiedz, z jakiej książki  
modlisz się najchętniej?  

Jaki tytuł najwięcej ci się podoba?  
Ja znam jedną książkę,  

której nazwa jest daleko piękniejsza  
niż wszystkich innych.  

Może ci chodzi o trwałość książki?  
Ja znam jedną taką,  

której mocne karty nigdy nie niszczeją.  
Może szukasz takiej książki,  
w której zawarte modlitwy  
zawsze byłyby skuteczne?  
Otóż ja znam taką książkę,  

z której modląc się, 
 zawsze możesz być pewien  
wysłuchania swej prośby.  

Może wreszcie pragniesz książki 
 z modlitwami, które by ci przypominały cel 

twego życia i godzinę śmierci?  
W takim razie wiedz,  

że żadna inna ci jej nie przypomni tak,  
jak ta właśnie, o której mówię. 

 

Sakramentalny związek małżeński  

Zawarli 

***** 

Adrian Szkop i Anna Łonak 

Patryk Adamus i Katarzyna Wieczorek 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  

Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  

na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE 
Sakramentalny związek małżeński  

mają zamiar zawrzeć:  
 

Robert Tarczyński, kawaler lat 42 zam. Ogrodzieniec   i  

  Marzena Ojżanowska, panna lat 33 zam. Samolubie 
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                         Religia współistnienia 
        Skoro się odrzuciło Nauczyciela, odrzuca się też jego naukę 

W Luksemburgu usunęli religię ze szkół. Zdziwiłem 
się na tę wieść, bo myślałem, że już dawno to zrobi-
li. Niedawno zredukowano tam liczbę 
parafii z 280 do zaledwie 33. To ze-
wnętrzny znak tego, co dzieje się nie 
tylko z katechizacją, widzialny dowód 
niewidzialnej zmiany myślenia. A jakie 
to myślenie? Ot, wystarczy zauważyć, 
że od paru lat rządzi tam pan premier 
Xavier Bettel, który na oficjalnych im-
prezach i podróżach zagranicznych po-
kazuje się ze swoim „mężem”. Nie on 
jeden tak ma. Na przykład tamtejszy 
wicepremier Etienne Schneider też 
„poślubił” kolegę – w tym roku. 
Społeczeństwo, które w demokratycz-
nych procedurach aprobuje takie i im podobne rze-
czy, komunikuje, że w większości myśli kompletnie 
nie po chrześcijańsku. Znaczy to, że obywatele ta-
kiego kraju wybierają styl życia całkowicie odległy 
od nauki Ewangelii. A skoro tak, to jakim cudem 
mieliby chcieć tej nauki dla swoich dzieci? Dla nich 
to strata czasu, to ględzenie o czymś, w co nie wie-
rzą, ba, o czymś, czym gardzą i z czego drwią. Oni 
przyjęli nauki tego świata, sączące się każdego dnia 
z telewizorów i ekranów dotykowych, z gazet i ust 
kolegów w pracy. Te nauki małpują Ewangelię, 
zastępując ją postchrześcijańskim bełkotem, w któ-
rym tolerancja robi za miłość, a miejsce miłosierdzia 
zajmują „szacunek i uznanie”. Człowiek w tej kon-
cepcji nie potrzebuje żadnego nawrócenia, a postęp 
„naukowy” doprowadzi ludzi do prawdy i nauczy 
właściwej moralności. Bo oczywiście jakąś moral-
ność każdy system musi mieć, jakiś system wartości, 
które choć nie wiadomo skąd się biorą, to jednak 
obowiązują. Urzędnicy laickiego kultu nawet cza-
sem sięgają do Ewangelii, jednak po to, żeby odwró-
cić jej sens. To dlatego tak wielu ludzi, słysząc na 
przykład, że Jezus jadł z grzesznikami, myśli, że na-
leży grzeszyć z jedzącymi. 
Godzina religii w tygodniu nie ma szans przeciw 
takiemu zalewowi propagandy, zwłaszcza gdy sami 
rodzice nie wierzą w to, czego uczą się ich pociechy. 

Jeśli w Luksemburgu aż dotąd uczyli religii w szko-
le, to chyba tylko z rozpędu i przyzwyczajenia. Mo-

że jeszcze nie mieli koncepcji, co dać 
zamiast religii. Bo dziurę po chrześci-
jaństwie musi coś zapełnić, tak jak 
urzędnik w todze musi zastąpić księ-
dza na ślubach czy pogrzebach. A te-
raz wymyślili. Otóż lekcje religii za-
stąpi „wychowanie do wartości zgod-
nego współistnienia”. 
No, ambitnie. Problem w tym, że ci, 
którzy ich zastąpią (a zastąpią, bo oni 
wymierają), nie mają tych lekcji, za to 
mają gdzieś „zgodne współistnienie”. 
Ci, którzy wiedzą, czego chcą, nie 
będą długo współistnieć z tymi, któ-

rzy chcą tylko dociągnąć w dobrobycie do dnia, gdy 
w asyście lekarza popełnią samobójstwo. 
Gdyby nasi biedni bracia postchrześcijanie poznali 
Jezusa Chrystusa, chcieliby wszystko o Nim wie-
dzieć. Ale nie poznali. Nie chcą katechizacji, bo nie 
doświadczyli ewangelizacji.    
   Franciszek Kucharczak 

ŚŚWW. B. BRATRAT  AALBERTLBERT    

 

„Dla zjednoczenia się z Bogiem,  
należy wszystko poświęcić”  

- tak myślał św. Brat Albert Chmielowski.  
Dla Boga rzucił wszystko,  

co było mu drogie.  
Ukochał Go w drugim człowieku,  

tym biednym, samotnym i opuszczonym.  
Był miłosiernymi dłońmi,  

„dobry jak chleb”. 
 

Albert został sierotą jako kilkunastoletni chło-
piec. Kiedy studiował w Puławach w Szkole 
Rolniczo-Leśnej, wybuchło Powstanie Stycznio-
we, Młodzieniec od razu przyłączył się do wal-
czących. W przegranej bitwie z Moskalami pod 
Mełchowem został raniony w nogę, którą am-
putowano. .Od tego czasu „znakiem rozpo-
znawczym" Chmielowskiego była drewniana 
noga, którą z czasem zamieniono na żelazną 
sztabę. 

Do wspólnoty Kościoła został 

włączony:  
 

Brunon Mirosław Lubowicz 
 

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

miej ich w swojej opiece. 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  
1.  Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. 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 No-
wenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiąt-
kowej 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. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu 
peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła! 
2.W tym tygodniu przypadają I Czwartek miesiąca, Msza Św. na Cementowni o godz. 15.00. Jest to również, dzień modlitw o 
powołania kapłańskie i zakonne: „ Prośmy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo Swoje”, I Piątek miesiąca, spowiedź 
w kościele od godz. 16.30 W tym dniu oddajmy cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu i I Sobota miesiąca, wynagradzamy 
niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. dla Żywego Różańca w Kościele o godz. 16.00  Odwiedziny chorych od godz. 9.00 
3. w sobota 07 X 2017r Najświętszej Maryi Panny - Różańcowej W tym dniu będzie miało miejsce przedsięwzięcie - Różaniec 
do granic -  (Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski - do odczytany w Kościele)  
4. W sobotę również przypada 9 r. śm. pierwszego Biskupa naszej Diecezji Adama Śmigielskiego, nie zapomnijmy o modlitwie. 
Niech dobry Bóg da mu udział w radościach nieba. 
5. Od dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Wierni, którzy odmawiają różaniec w Kościele, w domu lub w poboż-
nym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust zupełny. Należy jednak pięć dziesiątek odmówić w sposób ciągły i z modlitwą  po-
bożne rozważanie tajemnic. Różaniec w naszym Kościele codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. Serdecznie zapra-
szamy do modlitwy dorosłych, młodzież i dzieci.  
6. W przyszłą Niedzielę, kolejny Dzień Papieski - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Budujemy żywy pomnik Św. Jana Pawła II, po 
Mszach św. do puszki złóżmy ofiarę dla młodzieży biednej a uzdolnionej. Serdeczne Bóg zapłać! 
7. Przypominamy przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii możemy złożyć swój podpis za ustawą: " ZATRZYMAJ ABORCJĘ " 
Jest to nasza wspólna odpowiedzialność, za życie człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego nie ma co się za-
stanawiać i wpiszmy swoje dane we wszystkie wskazane rubryki. Nie obciążajmy swojego sumienia, tak przerażającą zbrodnią. 
Pamiętajmy, że za obojętność, w tak ważnej sprawie, jako ludzie wierzący, odpowiemy kiedyś przed Bogiem. 
8. Przy wyjściu z Kościoła, do puszki, możemy złożyć ofiarę na Caritas Diecezjalną. Serdeczne Bóg zapłać? 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 01.10.2017-08.10.2017 

       05  październik  -  I Czwartek 
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 5         
7.00+ Marek Stąpel - od  Henryka Stanka z rodziną 
15.00* Cementownia 
17.00+ Zdzisław w 7 r. śm. i Dariusz Firek           
           06  październik  - I Piątek   
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 6 
7.00+ Stanisław Stanek  
 - od siostrzenicy Biedak z rodzinami 
16.30* Spowiedź św. 
17.00    * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
        07  październik  -  I Sobota 
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 7            
16.00* Skałka 
16.00* Żywy Różaniec 
17.00+ Grzegorz Słomiński - od rodziny Wnuków i Kulików   

   08  październik - Niedziela  XXVII Niedziela Zwykła 
7.00+ Stefan i Agnieszka Stanek;  
       + Sabina, Mieczysław i Wacław Molenda   
9.00+ Irena i Stefan Matysek; + Franciszka i Jan Kusior                     
10.30+ Józef Piątek; + Aniela Pilarczyk 
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha 
 Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla 
 Jakuba Groja w 1 r. ur. 
16.00* Skałka            
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 8  

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00;  Cementownia godz. 8.00;  

Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Soboty i Niedziele godz. 16.00 
W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;  

*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45  

   01  październik - Niedziela  XXVI Niedziela Zwykła 
7.00+ Stefan Wyrodek   
9.00+ Leon Podsiadło w 9 r. śm.                        
10.30+ Jan w 30 r. śm. i Kazimiera Barczyk 
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże,  
 Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę 
 Matki Bożej dla Bożeny i Andrzeja  
 Mikulskich w 30 r. ślubu 
16.00* Skałka            
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 1 
         02  październik  - Poniedziałek  
7.00+ Wanda Niezgoda   
 - od Ewy i Janusza Wacowskich z rodziną 
7.00+ Tadeusz Maciążek - od Beaty z rodziną  
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 2   
  03  październik  - Wtorek  
7.00+ Tadeusz Maciążek   
 - od Zofii Sadowskiej z rodziną 
7.00+ Marek Stąpel - od Lidii Ciszek z rodziną 
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 3   
  04  październik  - Środa 
7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 4 
7.00+ Marek Stąpel - od rodziny Rodakowskich    
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   


