
 

  

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: ”Do 
grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem 
tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 
Łk 19,1-10  

korzystywali każdą okazję, aby dotkliwie dać mu to 
odczuć. Ta beznadziejna sytuacja - uprzedzenia ze 
strony ludzi, utrwalona zła opinia - to wszystko 
musiało odbierać mu wiarę w możliwość jakiejkol-
wiek zmiany.     
 A przecież Zacheusz byl normalnym czło-
wiekiem, spragnionym ludzkich uczuć, szacunku, 
zrozumienia, przyjaźni. Chciał tego, ale po ludzku 
było to niedostępne. Dopiero pogłoska o Jezusie, 
który miał odwagę spotykać się z celnikami, a na-
wet przyjmował ich zaproszenie do stołu, zrodziła 
w nim jakąś nadzieję. Zapragnął spotkać Jezusa za 
wszelką cenę. Był gotów zaryzykować wszystko, 
by wyłamać się z trybów machiny społecznego po-
tępienia.     
 Symbolem tego pragnienia było wdrapanie 
się na drzewo, czyli przełamanie wszelkich sche-
matów i ograniczeń. Na pewno naraziło go to na 

 Trudny dar nowego życia 
     Przypadek Zacheusza świadczy o tym, że 
nawet najbardziej uwikłany w swoją historię, 
uwarunkowania i grzechy człowiek może zmie-
nić siebie, swoje życie i swoją przyszłość 
 A trudno o bardziej uwikłanego i skom-
promitowanego człowieka niż Zacheusz. Jako 
zwierzchnik poborców podatkowych był kolabo-
rantem i wysługiwał się okupantom, dlatego spo-
tykał się z zasłużoną pogardą i niechęcią, a na-
wet bojkotem ze strony Żydów. W dodatku mu-
siał być skorumpowany i nieuczciwy. Być może 
duże pieniądze miały mu zrekompensować brak 
szacunku i osamotnienie. A jeszcze na dodatek 
był niskiego wzrostu, co prawdopodobnie musia-
ło przysparzać mu kompleksów i poczucia 
śmieszności. W odpowiedzi ludzie nim gardzili, 
oskarżali go o wzbogacanie się ich kosztem i wy-
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5. Czy uczeni nie uczynili Jezusa niedostępnym? Jak 
zwykły człowiek może poznać i zrozumieć te wszystkie 

najnowsze osiągnięcia krytyki biblijnej? 
 Nie powinniśmy nigdy zapominać, że nasza wiara jest 

wiarą wspólnotową. Nie powinno się nigdy uważać, że 
wiara chrześcijańska dotyczy odosobnionych jednostek, 
które działają po swojemu. Każdy z nas jest członkiem 
wierzącej wspólnoty. Każdy z nas był przez tę wspólnotę 
karmiony, aby wzrastać w wierze i od każdego z nas 
oczekuje się, byśmy naszą wiarą i talentami przyczyniali 
się do dalszego wzrostu i rozwoju wspólnoty. Św. Paweł 
nazywa wspólnotę chrześcijańską ciałem, które ma wiele 
członków, z których wszystkie są ważne dla dobra cało-
ści. „Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi 
potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was»”. 
(1 Kor 12, 21, zobacz cały rozdział 12, jak również Rz 
12, 3-8). Samym sednem „chrześcijańskich wspólnot 
podstawowych” w Ameryce Łacińskiej (a teraz rozsia-
nych po całym świecie) jest umożliwienie wszystkim 
osobom we wspólnocie odnalezienia własnego głosu, to 
jest wyrażania swego doświadczenia wiary w konkretnej 
rzeczywistości i czytania przez nich Pisma świętego w 
kontekście współczesności. Tragedią byłoby, gdyby lu-
dzie czytanie Pisma pozostawili wyłącznie uczonym. 
Jednakże uczeni są także członkami wspólnoty i mają 
wnieść do niej swój wkład. Konflikty powstają tylko wte-
dy, gdy uczeni stają w opozycji do wspólnoty. Nawet 
wtedy możemy się dużo nauczyć od głosów krytycznych, 
zwłaszcza na temat naszej własnej uczciwości w poszuki-
waniu prawdy. W każdym razie, nie powinniśmy czekać 
na najnowsze postępy w badaniach naukowych zanim 
zajmiemy się świadectwem Kościoła w Piśmie i w nim 
się zanurzymy. Z drugiej strony, gdy będziemy czytać, 
nieuchronnie pojawią się pytania. Uczeni mogą nam 
wielce pomóc w naszym ciągłym trudzie interpretacji i są 
doprawdy niezbędni dla samozrozumienia wspólnoty. Jak 
eunuch Etiop nie zawsze rozumiemy to, co czytamy i po-
trzebujemy kogoś, kto by nam wyjaśnił (Dz 8, 26-39). 
 
 

 We wtorek obchodzimy  
Uroczystość Wszystkich Świętych.    

         
 

Msze św. o godz. 7.00; 9.00;  
10.30 Procesja na cmentarzu 

o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu;  
i o godz. 17.00 Msza św.  
oktawalna za zmarłych  

        W Cementownii o godz. 8.00;  
Na cmentarzu w tym dniu będzie można  

         złożyć ofiarę do puszki na utrzymanie 
naszego Seminarium Duchownego w  

        Częstochowie.  
W Dzień Zaduszny w środę,   

Msze św. o godz.   
        7.00; 9.00 i o godz. 16.00 w kościele 

wypominki za zm. przed procesją  
         na cmentarz, po procesji na  

cmentarzu w kaplicy Msza św. oktawalna 
za zm. o godz. 17.00         

Wierni którzy nabożnie odwiedzą cmentarz 
i pomodlą się za 

zmarłych, zyskają odpust dla dusz w  
czyśćcu cierpiących. Odpust w 

dniach od  1- 8 listopada jest odpustem  
zupełnym, pod zwykłymi 

warunkami: * być w stanie łaski  
uświęcającej, czyli po spowiedzi św.,                       

* przyjąć Komunię Świętą. * wyznać wiarę 
" Credo ". * pomodlić sie 

według intencji Ojca Świętego.  Odpust  
zupełny można zyskać tylko dla 

jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz 
na dzień. W pozostałe dni 

roku zyskujemy odpust cząstkowy. 

publiczne ośmieszenie i pozbawiło resztek autoryte-
tu, a raczej respektu, opartego na strachu wobec 
władzy. Zacheusz utracił bezpowrotnie swoją pozy-
cję i możliwości, ale osiągnął to, co chciał. Chrystus 
dostrzegł go i docenił jego gotowość zmian i nawró-
cenia. Na kredyt udzielił mu zaufania i zaszczycił 
swoją obecnością przy stole. To aprioryczne, bez-
warunkowe zaufanie rozbudziło w Zacheuszu nie 
tylko nadzieję, ale także poczucie własnej nie-
godności i pragnienie pokuty i zadośćuczynienia. 
Stąd jego odważna decyzja poczwórnej restytucji i 

hojnej ponad miarę jałmużny.   
 Prawdopodobnie Zacheusz utracił tego dnia 
wszystko, na czym dotąd budował swoje życie i 
wątpliwe poczucie wartości: prestiż poborcy i mają-
tek. Ale za tę cenę uzyskał coś, czego nie da się ku-
pić za żadne pieniądze i nie da się osiągnąć na żad-
nym stanowisku: szacunek dla samego siebie i po-
czucie własnej godności. Sam Chrystus upomniał 
się o jego prawa i obdarzył go łaską nowego życia i 
zbawienia. A Zacheusz zdobył się na odwagę, by tę 
szansę i dar przyjąć.  Ks. Mariusz Pohl  
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Dziecko się nie zmieściło 
     Jeśli jedna kobieta może usunąć dziecko, bo „ma prawo do swojej macicy”, to inna może  

wyrzucić dziecko z wózka, bo „ma prawo do swojego wózka”. 
 Niedźwiedzią przysługę wyświadczyły lobby 
aborcyjnemu „Wysokie Obcasy”, feministyczne ra-
mię „Wyborczej”, publikacją 
wywiadu z Natalią Przybysz. 
Piosenkarka opowiedziała tam 
o aborcji, jakiej się poddała 
przed rokiem na Słowacji. Na-
wiązując do piosenki, jaką 
o tym napisała, ujawniła, że 
ciąża była konsekwencją 
„wpadki”, która „trafiła się lu-
dziom dorosłym, rodzicom 
dwójki dzieci... Nie chcą teraz 
niczego zmieniać, zaczynać od 
początku... Nie chcą szukać 
większego mieszkania teraz. 60 
metrów kwadratowych ze 
wszystkimi książkami i zabawkami dzieci jest tro-
chę ciasne, ale jest OK”. 
 Przełóżmy to na język faktów: Dwoje doro-
słych ludzi, kobieta i mężczyzna, poczęło dziecko. 
Trzecie. To, co oni nazwali wpadką, było najnor-
malniejszą, zdrową i prawidłową konsekwencją 
współżycia (tak to jest w naturze pomyślane, że seks 
jest po to, żeby były dzieci, wiedzą państwo?). Naj-
młodsze dziecko tym się różniło od rodzeństwa, że 
było jeszcze w macicy u mamy. I tylko tym. Ale do-
rośli ludzie uznali, że mają za ciasne mieszkanie 
i najmłodsze dziecko zabili. Książki i zabawki oka-
zały się ważniejsze od człowieka, który już z nimi 
BYŁ. Pozbyli się jednego ze swych dzieci nawet nie 
z biedy czy desperacji, tylko z wygodnictwa. Mogli 
zmienić mieszkanie, stać ich było, ale im się po pro-
stu nie chciało. „Ja naprawdę nie chciałam tego 
dziecka. Nie widziałam się znów w pieleszach do-
mowych, w pieluchach” – zwierza się piosenkarka. 
O samej aborcji mówi tak: „Czuję wielką ulgę. Na-
gle cieszysz się wszystkim w swoim życiu, tym, co 
masz... Pięć minut – i masz z powrotem swoje ży-
cie”. 
 Znamienne stwierdzenie. Masz z powrotem 
życie według swojego planu: dwójka dzieci, przytul-
ne mieszkanie, książki, zabawki i kariera. I nikt nie 
śmie ci tego planu zaburzyć. Dzieci jednak rosną 
szybko. Niedługo dowiedzą się, że miały siostrzycz-
kę lub braciszka, ale „nie było miejsca”. Szybko też 
zrozumieją, że o ich życiu zdecydowała kolejność 
urodzin, a nie miłość czy choćby odpowiedzialność 
rodziców. 
 Aborcyjny „coming-out” Natalii Przybysz 

miał być mocnym strzałem aborcjonistów. I był – 
ale w kolano. Polacy są wstrząśnięci tym, jak kon-

kretnie owo „dobro” może wy-
glądać. Oto ten osławiony raj 
„praw kobiet”, któremu chcą 
Polskę przywrócić zwolennicy 
aborcji na życzenie. „Nie chcę 
dziecka” – deklaruje tam ko-
bieta i proszę bardzo: mówisz 
– i nie masz. 
 Gdy to pisałem, za-
dzwonił do mnie znajomy. – 
Nie byłem zwolennikiem kara-
nia kobiet za aborcję, ale po 
tym wywiadzie zmieniłem zda-
nie – powiedział. 
Ta reakcja nie jest odosobnio-

na. Nic dziwnego, bo dopóki mówi się o aborcji na 
poziomie ogólnym, jej istota nie jest jasna. Ale gdy 
ktoś konkretny opowiada o pozbyciu się kogoś rów-
nie konkretnego, to do człowieka dociera, że został 
zabity człowiek. Trudno to przyjąć na spokojnie. 
    
   Franciszek Kucharczak 

  „Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa  grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca  obfitością duchowych darów”  (św. Tomasz z Akwinu).  „Ktoś powie, że nie przyjmuje Komunii świętej, ponieważ jest oziębły w miłości.  A dlaczego chcesz oddalić się od ognia,  skoro jesteś oziębły? Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje  lekarza”  (św. Alfons Liguori).  



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Taca z dzisiejszego dnia jest przezna-
czona na Stolicę Apostolską. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 
2. Można zgłaszać wypominki za zm. roczne i półroczne na określoną godzinę w Niedzielę - modlić się za 
tych zmarłych będziemy już od Niedzieli  6 listopada. Również ci  zmarli wypomniani w Niedzielę będą 
polecani miłosierdziu Bożemu w piątkowych Mszach św. zbiorowych 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  i na cmentarzu. Przypominamy że, Pismo Św. gło-
si,  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 powinności, aby uspokoić swoje sumie-
nie, powierzmy tę sprawę wspólnocie kościoła.  
3. We wtorek 01. 11. 2016r obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, a w środę Dzień Zadusz-
ny.  Szczegółowe informacje na 2 stronie naszej gazetki. Porządkując groby swoich bliskich pamiętajmy 
aby śmieci wrzucać do pojemnika naśmieci, a nie grób sąsiada lub ustronne miejsce cmentarza.    
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00.  I Piątek 
miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.00 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 
9.00.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.10.2016-05.11.2016 
 30  październik  -  XXXI  Niedziela Uroczystość    
      Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła           7.00+ Władysław Kwieciński 30 r. śm.;  
        + Aleksander Grzesiak - od syna Andrzeja   
9.00+ Adam Pilarczyk 
10.30+ Bronisława i Władysław Lipka;  
         + Alfreda i Edmund Matysek  12.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Marianny  
 Kajdańskiej w 100 r. ur., opiekę Matki Bożej  
  na dalsze lata życia   16.00* Skałka     
17.00+ Witold Maciążek 3 r. śm. - od siostry z mężem 
      31  październik  - Poniedziałek             7.00+ Zdzisław Stąpel  
      - od sąsiadów Filosek, Majcherczyk i Alicji Firek  
7.00+ Jadwiga Chmurzyńska  
 - od córki i syna  z rodzinami 
17.00+ Adam Gruca - od chrześniaka Pawła Korala 
  01 listopad - Wtorek  
 Uroczystość Wszystkich Świętych  7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 1    
9.00+ Jadwiga Chmurzyńska - od Kazimiery Podsiadło      
10.30 * Procesja na cmentarzu 
11.00 * Msza Św. na Cmentarzu  
17.00+ Józef i Jadwiga Polewczak  
 - od córki i syna z rodzinami  
17.00+ Oktawa za zmarłych  
 02 listopad - Środa  Dzień Zaduszny  
      - wszystkich wiernych zmarłych 7.00+ Henryk 16 r. śm., Wit 5 r. śm. i Marianna Piątek   
7.00+ Za zm. z III - ciego Zakonu 
9.00+ Za zm. Członkinie Koła Różańcowego 

9.00+ Lucja Golba -  gregorianka 2    
17.00+ Adama Grucę - od siostry z rodziną 
17.00+ Ryszard 9 r. śm., Julia i Andrzej Stąpel;  
         + Dorota i Wojciech Pelon - od rodziny Stąpel     
17.00+ Oktawa za zmarłych 
  03  listopad  - I Czwartek 7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 3    
7.00+ Waleria 3 r. śm. i Roman 31 r. śm.  Firek  
 – od  córki Zofii z mężem 
15.00* Cementownia 
17.00+ Oktawa za zmarłych  
  04  listopad  - I Piątek  7.00+ Zofia Ceglarska - od sąsiadów z bl. nr 2 
7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 4    
17.00 *Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych  
  05  listopad  -  I Sobota 7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 5  
7.00+ Włodzimierz Nowakowski - od córki i wnuczka 
16.00 * Koło Żywego Różańca 
17.00+ Oktawa za zmarłych   

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

Śp. Annę Wójcik  
 

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

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

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; ( ostatnia przed zimą ) 
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 


