
 

  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nad-
szedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwyci-
li jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, 
więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«. 
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posią-
dziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winni-
cy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. 
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy 
mu będą oddawali plon we właściwej porze”. 
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Króle-
stwo Boże będzie wam za brane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Mt 21,33–43  

kiedy patrzy się tylko na konkretną sytuację, za-
mkniętą w jakimś krótkim okresie czasu, prawda 
wydaje się aż nazbyt oczywista... Spoglądając sze-
rzej, rodzi się myśl, że można było uniknąć nie-
szczęścia, gdyby w odpowiednim czasie podjęto 
właściwe środki. Nic nie dzieje się przypadkowo. 
Nie można za pomocą przypadku czy tzw. zrządze-
nia losu usprawiedliwiać zła, wyrządzonej komuś 
krzywdy czy głębokiej nienawiści. Zbyt wielkim 
uproszczeniem jest mówienie: każdego to mogło 

W końcu posłał do nich swego syna    
Kompromis to słowo niezwykle dziś popularne. 
Do języka wiary nijak jednak nie pasuje. Tam 
bowiem, gdzie człowiek zabiega o dobro i walczy 
ze złem, na kompromis nie ma miejsca. 
 Rozmaite są stany ludzkiego ducha, chyba 
jednak zbyt często traktujemy je jakby były nie-
zależne od samego człowieka. Gdy dochodzi do 
tragedii, zaczynamy szukać jej źródeł poza tym, 
kto jest bezpośrednim sprawcą. Rzeczywiście, 
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 S t r .  2  T a b o r  
spotkać, każdemu mogło się to przydarzyć, nie wia-
domo jak my byśmy się zachowali w podobnej sy-
tuacji.      
 Czytana dziś Ewangelia o dzierżawcach 
winnicy pokazuje między innymi narastanie zła i 
stopniowe wyzbywanie się lęku przed karą, która 
może spotkać tych, co wyrządzają innym krzywdę. 
Przychodzi taki moment, kiedy człowiek pogrąża 
się w złu, traci głowę i bez opamiętania, nie prze-
bierając w środkach, niszczy każdego, kto stanie na 
jego drodze. To nie dzieje się nagle, z chwili na 
chwilę. Zło zaczyna się od małych ustępstw, które 

zacierają wrażliwość na dobro i stopniowo zagłusza-
ją wszelkie wyrzuty sumienia. Kiedy czytamy, iż 
właściciel winnicy „w końcu” posiał do nieuczci-
wych dzierżawców swego syna, wyczuwamy, że jest 
to jakaś ostateczność. Można by nawet powiedzieć: 
test na stopień deprawacji.   
 Nie ulegajmy zbyt łatwo przekonaniu, że zło 
bierze się znikąd. Ono się rozwija, stopniowo ogar-
nia i niszczy człowieka. Żeby je zwalczyć, trzeba 
zaczynać od najdrobniejszych jego przejawów. Trze-
ba być bezkompromisowym w zmaganiu o dobro. 
   Ks. Dariusz Madejczyk 

 PAŹDZIERNIK                          Nabożeństwo        Matka Boża Różańcowa  
ponawiali swoje ataki jeszcze wielokrotnie. Za 

każdym razem zostali pokonani w dzień święta Mat-
ki Bożej, kiedy wierni z wielką ufnością modlili się 
na Różańcu. 

Pius V wierzył, że zwycięstwo pod Lepanto było 
zasługą Najświętszej Panny. Polecił, aby 7 paździer-
nika było obchodzone w całym Kościele jako święto 
Matki Bożej Zwycięskiej. Święto to następnie zosta-
ło nazwane Świętem Matki Bożej Różańcowej. 

  

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 
Śp. Adelę Białk, 90 lat 

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

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

ROLA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ  
W DZIEJACH KOŚCIOŁA. Różaniec odnosił i odnosi skutek tam, gdzie za-

wiodły inne środki. Przykładem jest tutaj św. O. Do-
minik, Założyciel Dominikanów, który zaczął w 
końcu dwunastego wieku głosić nabożeństwo Ró-
żańca. A to wszystko po to, aby przeciwstawić się 
herezji albigensów, która toczyła świat chrześcijań-
ski. Rozszerzali oni swoje błędy przy użyciu siły. A 
wtedy jak podaje tradycja Najświętsza Panna ukaza-
ła się Dominikowi i poleciła mu szerzyć Różaniec. 
Kościół został uratowany. Było to w roku 1571 kie-
dy olbrzymia flota turecka wyruszyła na podbój Eu-
ropy. Żadne państwo chrześcijańskie nie miało tak 
potężnej floty, żeby stawić czoło nieprzyjacielowi. 
Siły tureckie były tak duże, że wydawało się, iż ol-
brzymie miasta wypłynęły na otwarte morze w po-
bliżu Lepanto, w zatoce Korynckiej. Sułtan pewien 
zwycięstwa butnie przechwalał się, że z bazyliki 
Świętego Piotra zrobi stajnie dla swoich koni. 

Papież Pius V dostrzegł niebezpieczeństwo i we-
zwał kraje europejskie do jednej wielkiej krucjaty 
przeciw agresorowi. W tym czasie papież zarządził 
wielką błagalną modlitwę różańcową. Hasłem do 
walki były słowa: „Królowa Różańca Świętego”. 
W całej Europie zorganizowano procesje różańco-
we.            

Wbrew przewidywaniom wojskowym, 7 paź-
dziernika, niewielka flota hiszpańska i wenecka od-
niosły druzgocące zwycięstwo nad wrogiem, Turcy  

Sakramentalny związek małżeński  
zawarli 

***** 
Kamil Zawierucha i Elżbieta Pędzik 

Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa  
Bożego, opieki Matki Najświętszej i  

wszelkich Łask Bożych  
na nowej drodze życia.  

Szczęść Boże! 
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                         Co uwiera w celibacie 
         Zniesienia celibatu najbardziej chcą ci, którzy nie znoszą zobowiązań. 

Ostatnio znowu po mediach chronicznie zatroska-
nych o Kościół tłucze się temat celibatu, oczywiście 
z postulatem zniesienia go. 
Znajomy ksiądz, wiekowy już czło-
wiek, mawia: „Gdy ktoś kwestionuje 
mój celibat, gratuluję mu życia w 
czystości”. Zdaniem tego księdza ce-
libat atakują głównie ludzie, którzy 
mają problemy z własnym sumie-
niem w zakresie szóstego przykaza-
nia. 
Coś w tym chyba jest. Dzieciom i 
wnukom rewolucji seksualnej nie 
mieści się w głowach, że bezżenna 
czystość może być podjętym w spo-
sób wolny wyborem i że można w 
tym wyborze wytrwać do śmierci. To 
musi powodować niepokój zdrajców małżeńskich i 
innych osób żyjących w grzesznych związkach. 
Seks oderwany od płodności stał się dziś religią, a 
że trudno wyznawać dwie religie naraz, jedną z nich 
trzeba uznać za fałszywą. Więc którą? No przecież 
nie tę, którą się praktykuje. Stąd biorą się te 
wszystkie psychologiczne analizy, jak też źle wpły-
wa na człowieka „brak relacji seksualnych”. Stąd 
płyną te sugestie, że nikt normalny nie żyje w celi-
bacie, że to tylko udawanie, bo naprawdę wszyscy 
lub prawie wszyscy celibatariusze prowadzą po-
dwójne życie. 
Napisała mi kiedyś jedna pani: „Wielu księży bole-
śnie odczuwa brak życia z kobietą”. Odpisałem jej, 
że podobnie wielu żonatych mężczyzn boleśnie od-
czuwa brak życia bez kobiety. 
Ale czy nie jest tak? Nie można się sprawdzić jedno-
cześnie na wielu drogach i dlatego zawsze będziemy 
mieli pokusy zazdroszczenia tym, którzy idą tą dru-
gą drogą. Zawsze będzie mnie kusił lukier na cu-
dzym pączku zgodnie z zasadą: „Tam jest dobrze, 
gdzie nas nie ma”. 
Ktoś powie, że celibat jest nienaturalny. Ha, należa-
łoby raczej powiedzieć, że jest nadnaturalny, bo jest 
darem Bożym danym nielicznym ze względu na 
licznych. Potwierdził to sam Jezus, mówiąc: „Są i 
tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sa-
mi zostali bezżenni” (Mt 19,12b). 
A zatem to dla królestwa Bożego jest celibat. To dla 
naszej wolności i szczęścia Bóg daje niektórym taki 
dar. Widocznie królestwo Boże zyskuje dzięki celi-
batowi. Widocznie tak jest lepiej. 
A że są tacy, którzy łamią celibat? A przepraszam, 
czyżby nie było mężów, którzy zdradzają żony, i 

żon niewiernych mężom? Czy zdarzające się niepra-
widłowości oznaczają, że trzeba znieść to, co prawi-

dłowe? Czy z faktu, że ludzie grzeszą, 
wynika, że nie należy żyć uczciwie? 
Nasza cywilizacja zdaje się upatrywać 
wyzwolenia i upragnionej swobody 
ducha w życiu pełnym przywilejów, 
lecz pozbawionym obowiązków. To 
tak, jakby ludzkość próbowała nacią-
gnąć prezerwatywę na wszystko, co 
może pociągać życiowe skutki. Żeby 
tylko nie trzeba było podejmować de-
cyzji o trwałych konsekwencjach. 
Co tak boli ludzi w celibacie? Po 
prawdzie to samo, co w sakramental-
nym małżeństwie: nieodwołalne zo-
bowiązanie. 

Kto jednak zaufa Bogu i zaryzykuje, zauważy, że 
sam Bóg go niesie. 
  
   Franciszek Kucharczak 

ŚŚWW. B. BRATRAT  AALBERTLBERT    
 Ranny jeniec trafił do wojskowego szpitala. Wywieziony w zamkniętej trumnie, uciekł z niewoli do Paryża, Po amnestii, w 1865 roku przyjechał na roczny pobyt do Warszawy. Kiedy w 1871 roku młody artysta powrócił do Polski, tworzył dzieła w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna, „Czy sztuce 
służąc, Bogu też służyć można?” - zastanawiał się często. Albert Chmielowski dużo malował, a jego obrazy zdobywały nagrody. We wrześniu 1880 roku Albert wstąpił do no-wicjatu oo. Jezuitów w Starej Wsi, „Już nie mo-
głem dłużej znieść tego złego życia, którym nas świat karmi; nie chciałem już dłużej tego ciężkiego łańcucha nosić. Świat jak złodziej wydziera co dzień i w każdej godzinie wszyst-ko dobre z serca, wykrada miłość dla ludzi, wykrada spokój i szczęście, kradnie nam Boga i niebo. Dla tego wszystkiego wstępuję do za-konu; jeśli duszę bym stracił, cóż by mi zosta-ło?” - pisał do Heleny Modrzejewskiej. Po kilku miesiącach przeżył silny kryzys duchowy. Je-zuici oddalili go z klasztoru z „powodu stanu zdrowia. 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Za tydzień III Niedziela miesiąca, ofiary które złożymy na tacę będą przeznaczone na remonty w naszym Kościele. W tym 
dniu również, ofiarą złożoną do puszki przy wyjściu z  Kościoła, będziemy mogli wesprzeć poszkodowany w trzęsieniu ziemi w 
MEKSYKU. Już dzisiaj wyrażamy, Serdeczne Bóg zapłać! 
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. 13.10.2017r ostatnie w tym roku Na-
bożeństwo Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce na Podzamczu o godz. 20.00 Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy. 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 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 domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość. Bar-
dzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać dalej, do kolejnej rodziny, a 
nie przynosić do Kościoła! 
3. W Czwartek 12.10.2017r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II po Mszy św. wieczornej o 
godz. 18.00 
4. Wierni, którzy odmawiają w październiku różaniec w Kościele, w domu lub w pobożnym stowarzyszeniu, mogą zyskać od-
pust zupełny. Należy jednak pięć dziesiątek odmówić w sposób ciągły i z modlitwą  pobożne rozważanie tajemnic. Różaniec w 
naszym Kościele codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 Serdecznie wszystkich zapraszamy szczególnie młodzież i 
dzieci. 
5. Przypominamy że, przy wyjściu z Kościoła lub w zakrystii możemy złożyć swój podpis za ustawą: " ZATRZYMAJ ABOR-
CJĘ " Jest to nasza wspólna odpowiedzialność, za życie człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego nie ma co 
się zastanawiać 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. 
6. Dzisiaj przeżywamy, kolejny Dzień Papieski - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Budujemy żywy pomnik Św. Jana Pawła II, po 
Mszach św. do puszki składamy ofiarę dla młodzieży biednej a uzdolnionej. Serdeczne Bóg zapłać! 
7. Przy wyjściu z Kościoła,  na stoliku znajdują się kartki na wypominki, można zabierać do wypisania zmarłych. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 08.10.2017-15.10.2017 
  08  październik - Niedziela  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* 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  
        09  październik  - Poniedziałek  7.00+ Piotr, Stanisław i Lucyna Czerw;  
       + Marianna i Stanisław Sarecki 7.00+ Henryk Puczkarski w 2 r. śm.;  
       + Maria i Bronisław Wacowscy  17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 9   
          10  październik  - Wtorek  7.00+ Stanisław Stanek  - od syna Marka  z rodziną 
7.00+ Antonina, Władysław,  
          Stanisław i Aleksander Wnuk 17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 10   
           11  październik  - Środa 7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 11 
7.00+ Stanisław Stanek - od syna Adama z rodzina    
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
         12  październik  -  Czwartek 7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 12         

7.00+ Stanisław Stanek  
 - od  Bożeny i Stanisława Bednarz z rodziną 
17.00+ Edward Beza  
       - od Kazimiery Podsiadło, Anny i Stanisława Orman           
          13  październik  - Piątek   7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 13 
7.00+ Stanisław Stanek  
 - od rodziny Jaworskich z Kamilem 
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 
20.00 *Fatima w Sanktuarium Matki Bożej na Skałce   
       14  październik  -  Sobota 7.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 14            
16.00* Skałka 
17.00+ Grzegorz Słomiński - od rodziny Wesołowskich   
      15  październik - Niedziela  XXVIII Niedziela Zwykła 7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie  
 łaski, opiekę Matki Bożej dla Renaty i Marka w 30 r. ślubu      9.00+ Jadwiga i Zenon Wołoszyn; + Helena i Jan Ptak                     
10.30+ Lucjan Grzebieluch w r. śm.;  
          + Antonina i Edward Piątek 12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie   
      łaski, opiekę Matki Bożej dla Julii Szafruga w 18 r. ur.  
* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,    
      opiekę Matki Bożej dla Karoliny Małeckiej w 18 r. ur. 16.00* Skałka            
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 15  

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  


