
 

  

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, 

wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 

nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich 

widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 

Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, 

który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowi-

ła”. Łk 17,11-19  

umiał ten dar docenić. Wszyscy zostali uzdrowieni, 

ale tylko jeden wrócił, by podziękować. Dlaczego 

tak ważna jest wdzięczność? Bo w niej widać zro-

zumienie daru. I jeszcze coś więcej: wdzięczność 

jest drogą do dawcy.      

Święty Paweł zwraca nam uwagę na dar odkupie-

nia, tj. odnowione życie, i jego Dawcę — Chrystu-

sa. Wobec takiego Dawcy nie bądźmy skąpi w oka-

zywaniu wdzięczności. Wszak dar otrzymany na 

chrzcie jest nieodwołalny (por. Rz 11,29). I dlatego 

winniśmy promieniować radością ludzi odnowio-

nych mocą Bożego daru.   

   Ks. Roman Sławeński 

R A D O Ś Ć  N O W E G O  Ż Y C I A      
 Chory na trąd zwierzchnik wojsk syryj-

skich, Naaman, wszelkimi sposobami szukał 

możliwości wyzwolenia z dręczącej go choroby. 

Gdy tylko usłyszał o proroku-uzdrowicielu, na-

tychmiast sięgnął po tę szansę. Uzdrowiony, za-

pragnął swego dobroczyńcę obdarzyć bogac-

twem.         

Oto radość człowieka, którego los został odmie-

niony. Naaman poczuł, że z jego ciała już na 

zawsze znikło piętno poniżenia. Cóż z tego, że 

nosił stroje z najszlachetniejszych tkanin i obsy-

pany był najwyższymi tytułami. Nic nie mogło 

skryć brzydoty trądu. Dopiero prorok izraelski, 

Elizeusz, odmienił jego życie. Przez Elizeusza 

Naaman otrzymał od Boga dar uzdrowienia.      

Z postawą Naamana kontrastują postawy ewan-

gelicznych trędowatych. Oni również otrzymali 

dar uzdrowienia, jednakże tylko jeden z nich 
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                            CD.... Zwiedzanie zabytków sakralnych.    

Z dumą i radością możemy stwierdzić, że większość 

zabytków w naszej Ojczyźnie to obiekty sakralne! 

Skąd duma i radość? Bo są to wymowne pomniki 

wiary, dowody ofiarności ludzi, najczęściej tych naj-

uboższych, którzy Bogu oddawali to, co mieli naj-

lepszego; zabytki te stanowią także dowód na to, że 

umiemy cenić to, co piękne i - często kosztem wielu 

wyrzeczeń osobistych - chcemy to dziedzictwo za-

chować także dla przyszłych pokoleń. A skoro tak, 

to jasne, że te obiekty, a w nich dzieła sztuki sakral-

nej chcemy nawiedzać i zwiedzać. 

 I w tym problem: czy kościoły i klasztory 

można traktować tak, jak każde muzeum? Nie! Do 

niedawna takich wątpliwości nikt nie miał - dziś 

trzeba zawalczyć o jakieś minimum szacunku do 

miejsc, które służą uwielbianiu Boga i modli-

tewnym spotkaniom z Najwyższym. Nawet pielgrzy-

mom - mimo upałów i zmęczenia - stawia się stosun-

kowo wysokie wymagania, dotyczące traktowania 

tych specyficznych „rekolekcji w drodze” - i nikogo 

to nie dziwi. 

 Zasadą naczelną musi być to, że nie wolno 

zwiedzać kościołów, klasztorów czy kaplic podczas 

Mszy św. i nabożeństw. Gdy trafimy akurat na Mszę 

św. czy inne nabożeństwo, to albo włączamy się w 

modlitwę zebranych (i w tym momencie rezygnuje-

my z rozglądania się po zabytkach czy fotografowa-

nia tychże), albo wręcz nie wchodzimy do wnętrza, 

by nie przeszkadzać. Wchodząc do kościoła, naj-

pierw uczcijmy Najświętszy Sakrament (tak jak to 

czynimy w swoim parafialnym kościele, idąc na Eu-

charystię), zachowajmy milczenie, nie wchodźmy 

tam, gdzie tego zabroniono, nie dotykajmy różnych 

przedmiotów jak małe dzieci, mężczyźni zdejmują 

nakrycie głowy. 

 Mimo urlopu (wycieczki, zwiedzania) trzeba 

z góry przewidzieć nawiedzanie miejsc świętych (w 

tym także zabytkowych cmentarzy) i zadbać o odpo-

wiedni na tę okoliczność strój. Wymagają tego od 

turystów w kościołach i klasztorach Grecji (nakrycie 

głowy u kobiet, przywdzianie dodatkowego stroju 

przez osoby zbyt kuso odziane), w meczetach 

(zdjęcie obuwia), w synagogach (nakrycie głowy) - 

dlaczego mielibyśmy mieć jakieś zastrzeżenia i wąt-

pliwości odnośnie do katolickich miejsc świętych? 

 Chcę też w tym momencie upomnieć się u 

wszystkich gospodarzy parafii, w których znajdują 

się obiekty zabytkowe, o to, aby nie ośmielali się 

pobierać opłat od ludzi, którzy do kościoła przycho-

dzą się pomodlić, adorować Najświętszy Sa-

krament. Nawet gdyby przyszło stracić parę zło-

tych, to niegodne wydaje się zarabianie na ludziach 

najpobożniejszych, którzy wiedzą, że skarby kultu-

ry służą przede wszystkim wznoszeniu naszych 

myśli i modlitw ku Panu Bogu, Jego Matce i świę-

tym Pańskim. 
 

„Przed tak wielkim Sakramentem 
upadajmy wszyscy wraz..." 

 

„Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic  

do mnie; 

 słuchowi tylko wierzy me serce niezłomnie. 

We wszystko, co Syn Boży rzekł - wierzę  

w pokorze! 

Nic nad to Słowo prawdy brzmieć pewniej  

nie może!” 

  (Z hymnu Adoro Te devote  

św. Tomasza z Akwinu) 
 

      Zakończenie krótkie bardzo 

 
Jeśli ktoś z P.T. Czytelników po lekturze 

proponowanych przeze mnie rozważań 

stwierdzi, że żaden z omawianych tematów 

go nie dotyczy i wszystkie te zasady  

zachowuje od swej młodości - niech  

odśpiewa z radością  

Te Deum lub Magnificat  

i dziękuje swym rodzicom oraz wychowaw-

com za wspaniałą formację duchową.  
 

Ale jeśli sumienie upomni się, że pewnych 

elementów eucharystycznego savoir-vivreu 

nie zna czy nie stosuje - niech tenże  

Czytelnik, pełen skruchy, odśpiewa  

Psalm pokutny 51(50)  

Miserere mei  

i czym prędzej się nawróci, a w duchu  

zadośćuczynienia dopomoże życzliwie  

swoim bliźnim, którzy podobnego procesu 

wymagają. 
 

  Ks. Aleksander Radecki 
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

              Czy to wszystko Hitler?                         

Zbrodniarz to ten, kto uzurpuje sobie prawo wyboru (pro choice),  

kto ma żyć, a kto nie. 

Kiedyś napisałem oczywistą rzecz, że każde dziecko 

jest darem, a każda aborcja jest zniszczeniem tego 

daru i już na starcie pokrzyżowaniem planów Boga. 

    Ktoś zapytał potem ironicznie: 

„Czy Hitler też był darem?”. 

    Ależ oczywiście, że Adolf Hi-

tler był darem. A to, co on z tym 

darem zrobił, to już inna, niestety, 

bardzo powszechna, sprawa. 

    Jakie to prostackie i naiwne my-

ślenie, że gdyby matka wyaborto-

wała Hitlera, to nie byłoby II woj-

ny. To ja pytam, kogo powinni 

byli zabić rodzice, żeby nie było 

I wojny? A kogo, żeby nie było 

rewolucji październikowej? Kogo, 

żeby nie było zaborów, przegra-

nych bitew, zrywów utopionych we krwi? Zupełnie 

jak w powiedzeniu filozofa Franca Fiszera: „Żeby 

w Polsce było dobrze, trzeba powiesić sto tysięcy 

łajdaków. A jak się tylu nie znajdzie? To się dobie-

rze z uczciwych”. 

    Prewencyjne usuwanie grzechów razem z ich po-

tencjalnymi nosicielami jakoś nie przyniosło po-

wszechnej szczęśliwości. Jeśli na ludzkość w XX 

wieku spadły takie potworności, to nie dlatego, że 

był Hitler, tylko dlatego, że był grzech, a nie było 

pokuty. A pokuty nie było, bo zmieniła się 

„kwalifikacja grzechu”. Łamanie zasad moralnych 

zaczęło być stylem życia, zasadą, zabawną rozryw-

ką. Grzech stał się korzystnym rozwiązaniem – a nie 

czymś złym, co się człowiekowi przydarza i czego 

potem żałuje. Krzywda na krzywdzie, pycha idąca 

w zawody z chciwością, a wszystko to pod wspól-

nym mianownikiem rozbuchanego egoizmu. Gdy 

jakaś grupa społeczna, na przykład naród, przyjmuje 

egoizm jako cnotę, nikt nie widzi powodu, żeby się 

nawracać. Tak otwiera się szeroka droga do otchłani 

i to jest przyczyna nieszczęść, w jakie ludzkość się 

pakuje – a nie Hitler, Stalin czy kto tam jeszcze. 

    To nie w tym rzecz, kto objął władzę – rzecz 

w tym, co go do tej władzy wyniosło. Jeśli to była 

społeczna pochwała grzechu, katastrofa musiała na-

dejść. Bo każdy, kto kanonizuje grzech, wchodzi na 

drogę Hitlera. 

    Młody Adolf jeszcze siedział w okopach i znali 

go tylko frontowi kumple, gdy Maryja w Fatimie 

prosiła o podjęcie pokuty. Zapowiedziała błędy 

„wielkiego kraju na Wschodzie” i ostrzegła, że 

przyjdzie jeszcze straszniejsza wojna, jeśli się ludzie 

nie nawrócą. Prosty z tego wniosek, że gdyby się 

ludzie nawrócili, pewnie nie wybraliby Hitlera 

i wszystko potoczyłoby się ina-

czej. Lepiej. 

    Dziś też możemy się nawró-

cić, a mamy z czego. Dziesiątki 

lat państwowej zgody na zabija-

nie dzieci jest naszą winą zbio-

rową. I dopóki choćby jedno 

dziecko wolno legalnie zabijać, 

odpowiadamy za to jako pań-

stwo. Za to trzeba pokutować – 

i za wiele innych rzeczy. Musi-

my się więc zbiorowo nawrócić, 

jak w Niniwie po przyjściu Jo-

nasza, musimy jako naród po-

wiedzieć Bogu: „wybacz, ocal, poprowadź”. 

 

     15 października na Jasnej Górze bę-

dzie taka okazja. „Wielka pokuta” musi 

być naprawdę wielka.         
         Franciszek Kucharczak 

 
„Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa po to, by 

posługiwać się Nim według własnej woli”  

(św. Kajetan). 
 

„Mając udział w ciele i krwi Chrystusa, 

przemieniamy się w Tego, którego  

pożywamy”  

(św. Leon Wielki). 
 

„Lękać się trzeba i modlić, abyśmy na  

skutek powstrzymywania się od Eucharystii 

nie odłączyli się od Ciała Chrystusa i nie 

oddalili się od zbawienia. Przed czym 

ostrzega sam Chrystus”  

(św. Cyprian). 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj kolejny Dzień Papieski - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Budujmy żywy pomnik Św. Jana Pawła II, 

po Mszach św. do puszki złóżmy ofiarę dla młodzieży biednej a uzdolnionej. Serdeczne Bóg zapłać! 

2.W przyszłą III Niedzielę miesiąca, ofiara na tace jest przeznaczona na remonty w naszym kościele. Już 

dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. Mamy miesiąc październik zachęcamy do Nabożeństwa Różańcowego, codziennie po Mszy św. wie-

czornej o godz.  17.00. Szczególnie zachęcajmy nasze dzieci i młodzież.  

4.Można zgłaszać wypominki za zm. roczne i półroczne na określoną godzinę w Niedzielę. Również ci  

zmarli wypomniani w Niedzielę będą polecani miłosierdziu Bożemu w piątkowych Mszach św. zbioro-

wych o godz. 17.00. Msze św. oktawalne za zmarłych będą połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.  

Wypominki jednorazowe, będą czytane w Uroczystość Wszystkich Świętych, w czasie procesji na cmenta-

rzu. Przypominamy że, Pismo Św. głosi,  iż: " słuszną i zbawienną rzeczą jest, modlić się za zmarłych, 

aby od win zostali wybawieni". Wśród licznych i rozmaitych  zajęć, kiedy nie możemy spełnić tej powin-

ności, aby uspokoić swoje sumienie, powierzmy tę sprawę wspólnocie kościoła.  

5. W czwartek 13 X 2016r po Mszy św. i różańcu o godz. 17.00 kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w sal-

ce Jana Pawła II. Serdecznie zainteresowanych zapraszamy. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.10.2016-16.10.2016 

  09  październik  -  Niedziela      

7.00+ Stefan i Agnieszka Stanek;  

        + Sabina, Mieczysław i Wacław Molenda   

9.00+ Piotr, Lucyna i Stanisław Czerw;  

        + Maria, Stanisław i Franciszek Sareccy 

10.30+ Józef Piątek; Aniela Pilarczyk 

12.00* Sakr. Chrztu św. 

16.00* Skałka     

17.00+ Henryk Puczkarski  

 - od żony, rodziny Puczkarskich i Domagałów  

         10  październik  - Poniedziałek             

7.00+ Grzegorz Biedak - od rodziców 

7.00+ Ireneusz Wnuk - od Kazimiery Podsiadło 

17.00+ Władysław Kudela   - od Dyrektora i pracowników  

        Domu Kultury w Ogrodzieńcu 

             11  październik  - Wtorek        
7.00+ Natalia Brodzińska  

 - od córki Bogusławy i Stefana Piątek z rodziną 

        + Jan Brodziński; + Władysław i Anna Piątek;  

        + Zofia Bajdor 

7.00+ Maria Firek - od córki Joanny z mężem i synem 

17.00+ Władysław Kudela  

 - od Andrzeja Mikulskiego z rodziną 

           12  październik  -  Środa            
7.00+ Maria Firek - od córki Magdaleny 

7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz - od rodziny Gajdzińskich     

17.00 *Msza św. ZBIOROWA z  

 Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

        13  październik   -   Czwartek 
7.00+ Maria Firek - od chrześnicy Agnieszki z rodziną 

7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz - od córki  

17.00+ Stanisław 40 r. śm. i Krystyna Janda       

  14  październik  -   Piątek  

              Dzień Edukacji Narodowej                             
7.00+ Maria Firek - od Danieli i Zdzisława Biedak 

7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz - od mamy    

17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych 

  15  październik  -    Sobota                                  
7.00+ Jan, Zbigniew Żółkiewicz  

 - od rodziny Nowak i Wiktorii Szenknecht 

7.00+ Maria Firek - od Zofii i Edmunda Kaziród 

16.00* Skałka 

17.00+ Jadwiga i Zenon Wołoszyn; + Helena i Jan Ptak    

  16  październik  -  Niedziela        

      XXIX  Niedziela Zwykła             

7.00+ Barbara Jeziorska 2 r. śm. - od mamy i brata   

9.00+ Jerzy Frankowski 4 r. śm.  

9.00+ Stefan Laskowski 

10.30+ Lucjan Grzebieluch 

12.00* O zdr. i Bł. Boże dla Wandy i Czesława  

  Walczyków w 40 r. ślubu 

16.00* Skałka     

17.00+ Edward i Stanisław Biedak;  

          + Bronisława i Antoni Stanek  

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 na Skałce 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 

Do wspólnoty Kościoła została  

włączona:  

Maja Kłysińska 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczone-
mu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 


