
 

  

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni 
w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je 
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.                
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i 
wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać 
się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi 
nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, 
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.        
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony». Mt 23, 1-12  

drugą mówiąc: to przecież moje skrzypce! Moje skrzyp-
ce! Nigdy nie myślał, że w tych strunach drzemały takie 
możliwości.     
 Nie trudno zauważyć, że każdy z nas zagłębia-
jąc się nieco w siebie samego, może zdać sobie sprawę, 
jak bardzo nie wykorzystuje w pełni swoich możliwo-
ści. Jaskrawym przykładem tego typu zachowań są fary-
zeusze, o których mówi dzisiejsza Ewange-
lia. Faryzeusze funkcjonowali jak stare, podniszczone 
skrzypce, w dodatku nie nastrojone. Dlatego Jezus wy-
tyka im obłudę, nieszczerość czy wręcz hipokryzję. Po-
bożność miała miejsce tylko w ich życiu zewnętrznym: 
dawali dziesięcinę, modlili się i regularnie pościli, za-
chowywali zewnętrzne przykazania i byli nawet zaanga-
żowani w prace misyjne.   

               Uwaga na hipokrytów  
 Pewien biedny człowiek zarabiał na życie grą 
na skrzypcach. Odwiedzał miasteczka, a kiedy zaczy-
nał grać, a ludzie zbierali się dookoła. Po skończonym 
graniu przechodził między słuchającymi podsuwając 
im podziurawiony beret. Miał nadzieję, że któregoś 
dnia ten beret się napełni.   
 Pewnego dnia zaczął grać jak zwykle. Wokół 
zebrali się ludzie. W tym samym czasie przechodził 
tamtędy znany kompozytor i wirtuoz. Zatrzymał się i 
zbliżył się do zebranych ludzi. Za chwilę w jego rę-
kach znalazł się instrument należący do biednego 
człowieka. Znany wirtuoz nastroił skrzypce, przygoto-
wał się i zagrał. Efekt? Sam właściciel, speszony i 
zadziwiony piękną grą, przechodził z jednej strony na 
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 S t r .  2  T a b o r  
 Zarzut Jezusa dotyczy zatem rozdźwięku pomię-
dzy nauczaniem faryzeuszów, a ich życiem. Prawdy nie 
da się przekazać samym słowem, trzeba to czynić przed 
świadectwo życia, dokonywanie konkretnych czynów. A 
faryzeusze? Swoją fasadową pobożność wykorzystywali, 
aby się ludziom przypodobać i uzyskać z tego wymierne 
korzyści. Przestroga skierowana do uczniów była jedno-
cześnie wezwaniem do życia w prawdzie. Ks. prof. Sta-
nisław Urbański stwierdza: „Najczęściej chrześcijanie 
uważają, że jak odmówią pacierz, pójdą do kościoła, to 
już są święci, gdyż mają spokój sumienia z wykonania 
obowiązku pobożnościowego. A tymczasem mogą być 
pyszni, podli, pełni nienawiści, mściwi, karierowicze, 
wredni, itd. Te wszystkie wady, słabości nie rozwijają 
relacji miłosnej do Boga i bliźniego. Mówiąc prosto, 
prawdziwa świętość polega na procesie miłości do Boga 
i bliźniego, a więc na odrzuceniu wszystkiego, co prze-

szkadza temu rozwojowi. I nic więcej. Przed tak rozumia-
ną miłością człowiek nie może więc uciec – albo będzie 
święty, albo pozostanie kłamcą”.  
 Potrzebujemy aplauzu, poważania, pochwały... 
Tym żyjemy i jeśli inni nas nie doceniają, nie nagradzają, 
czujemy się przegrani, ogarnia nas pesymizm. Pytanie, 
czy do takiego życia wzywa Jezus swoich uczniów? Tyl-
ko Chrystus-sługa ma lekarstwo uzdrawiające nas z hipo-
kryzji, które demaskuje w nas „wewnętrznego faryze-
usza”, otwiera nasze serca naprawdę o Bogu, świecie i 
nas samych. Tylko On może naprawić nasze życie, nadać 
mu piękno i harmonię pięknie brzmiącego akordu. Jest 
Mistrzem, w prawdzie i z mocą poucza nas o drodze pro-
wadzącej do prawdziwej radości i wiecznego szczęścia. 
Posyła nam swojego Ducha, który jest Stróżem przekazy-
wanej prawdy.            
   Ks. Leszek Smoliński           

    11 LISTOPADA      99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI   
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!        
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! X2         
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem 

Wspierał walczących za najświętszą sprawę, 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
 Ref.: Przed Twe ołtarze…        

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszałe łany, 

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną. 
 Przestań nas karć, Boże zagniewany.          

 Ref.: Przed Twe ołtarze …                      
Boże, którego ramię sprawiedliwe 

Żelazne berła władców świata kruszy, 
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe, 
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy. 
 Ref.: Przed Twe ołtarze …              

Boże najświętszy, od którego woli 
istnienie świata całego zależy, 

wyrwij lud Polski z tyranów niewoli, 
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

 

Śp. Ligię Musialską, 88 lat 
Śp. Henryka Kudelę, 83 lata 

Śp. Genowefę Marczyk, 74 lata 
 

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

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

Dzień Niepodległości 11 listopada  to jedno z naj-
ważniejszych świąt narodowych. W tym roku ob-
chodzimy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. 
Upamiętnia ono wydarzenia z 11 listopada 1918 ro-
ku, kiedy Polska odzyskała wolność po 123 latach 
niewoli.  
 Polska zniknęła z mapy świata w 1795 roku, kiedy 
to Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego rozbio-
ru naszego kraju. Odzyskiwanie przez Polskę nie-
podległości było procesem stopniowym. Walka o 
niepodległość Polski trwała długo, aż w końcu, po 
123 latach niewoli, nasz kraj odzyskał niepodle-
głość.  

Dlaczego jednak właśnie 11 listopada  
obchodzimy Święto Niepodległości? 11 listopada 1918 roku na froncie zachodnim zakoń-

czyła się I wojna światowa. W tym czasie Rada Re-
gencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi 
Piłsudskiemu, który tym samym został Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich. 11 listopada 1918 roku 
wojska niemieckie wycofały się z Polski. Nazajutrz 
Piłsudski mógł zająć się tworzeniem niepodległego 
rządu. 
 
Narodowe Święto Niepodległości zostało ustano-
wione ustawą z 23 kwietnia 1937, a następnie znie-
sione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 
1945 roku. Przywrócono je dopiero podczas trans-
formacji systemowej w 1989 roku, jednocześnie 
ustanawiając je dniem wolnym od pracy.  
Tradycyjnie w wielu miejscach naszego kraju odbę-
dą się obchody, marsze i imprezy w 99. rocznicę 
odzyskania suwerenności przez Polskę. W większo-
ści miast odbędą się mszę św. za Ojczyznę. I my 
sami w różny sposób, z głębi serca, włączmy się w 
doniosłe Uroczystości, Święta Niepodległości.  



 S t r .  3  
 
2 0 1 7 ,  n u m e r  4 5  

                            Nauka z rewolucji. Albo nauczka 
           Każda rewolucja obala porządek jak pijak flaszkę – chwila euforii, a potem kac. 

Nie myślałem przed laty, że doczekam takich cza-
sów, gdy młodzież będzie myliła Lenina z Lenno-
nem. I że przeciętnemu 
Polakowi rewolucja paź-
dziernikowa będzie się 
kojarzyła raczej  z 
„jesienną rewolucją ceno-
wą” niż z początkiem naj-
ciemniejszej ery w dzie-
jach ludzkości. A jednak 
stało się. „Wiecznie ży-
wy” Lenin przeminął jak 
zły sen i jeśli stulecie 
wznieconej przezeń rewo-
lucji w ogóle obchodzimy, 
to z daleka, tak, żeby nie 
zawiało od niej trupim odorem. 
Mimo wszystko 100. rocznica tego wydarzenia war-
ta jest wspomnienia, bo to, co się wtedy nad świa-
tem rozpętało, dużo mówi o siłach, z jakimi ludz-
kość ma do czynienia, gdy nie chce mieć nic wspól-
nego z Bogiem. 
Bo po ludzku to nie mogło się stać. To był już prze-
cież XX wiek. Panie w gorsetach, spacerujące w 
długich sukniach i fantazyjnych kapeluszach, pano-
wie z laseczkami, w surdutach i cylindrach – takie 
obrazki zachowały się do dziś z „pięknej epoki” po-
przedzającej tamte wydarzenia. Miło było. Ludzie 
myśleli, że są coraz lepsi, tak jak coraz lepsze są 
metody produkcji, środki komunikacji i przedmioty 
codziennego użytku. Co mogło się wydarzyć w Eu-
ropie oplatanej gęstniejącą siecią kolei żelaznych, 
poddanej rygorom powszechnego prawodawstwa i 
strzeżonej przez potężne armie? Kto mógł przewi-
dzieć, że cała ta bania optymizmu i dobrego mnie-
mania o sobie pryśnie tak nagle i z takim hukiem? 
A tak się właśnie stało. Imperia rzuciły się sobie do 
gardeł i wzajemnie się zdusiły. Gdy miasta legły w 
gruzach, a miliony żołnierzy w mogiłach, Rosja z 
satrapy-imperatora przepoczwarzyła się w potwora. 
Lenin, przywódca rewolucji, okazał się najbardziej 
zabójczą bronią biologiczną, jaką kiedykolwiek wy-
myślono. Bolszewizm nie był jak zdobywca – raczej 
jak śmiercionośna bakteria. Powodował masowe 
zgony fizyczne, a u wielu tych, którzy przeżyli, wy-
woływał zmiany w myśleniu, idące w pokolenia. To 
stąd wziął się homo sovieticus – człowiek urobiony 
według marksistowskiej idei, tępy „klient komuni-
zmu” (określenie ks. Tischnera). 
Zaraźliwość kłamliwych idei i eksportowa zdolność 
bolszewickiej propagandy były nadnaturalne. 

„Wielki kraj na Wschodzie” w dziwnie skuteczny 
sposób zaczął „rozszerzać swoje błędy” – co krótko 

przed rewolucją zapowie-
działa Maryja w Fatimie. 
Ale przewaliły się fale hi-
storii. 100 lat po rewolucji 
świat jest inny, jednak 
wciąż działają zmodyfiko-
wani przedstawiciele ho-
mo sovieticus. Wydaje im 
się, jak bolszewikom, że 
człowiek jest tylko zlep-
kiem materii i da się go 
uformować według dowol-
nego projektu. Nie wierzą 
w „pierwiastki duchowe”, 

nie wiedzą więc, że o człowieka, gdy zerwie z Bo-
giem, zawsze ktoś się upomni. I nie będzie to nasz 
przyjaciel. 
Nie ma więc pewności, czy ludzkość nie szykuje 
sobie kolejnego bolszewizmu. Ale nie ocalimy ni-
czego, unikając rewolucji. Unikniemy rewolucji i 
ocalimy wszystko, wybierając Boga. 
  
  Franciszek Kucharczak 

ŚŚWW. B. BRATRAT  AALBERTLBERT    
  Brat Albert umarł 25 XII w 1916r w Kra-kowie. Odszedł do Pana jak nędzarz -  na drewnianej pryczy w przytulisku przy ul. Krakowskiej. W 1938r prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu po-śmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działal-ności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. 22 VI 1983r Jan Paweł II pod-czas Mszy św. Na krakowskich Błoniach - ogłosił Brata Alberta Chmielowskiego błogosławionym. Kanonizacja miała miejsce 12 XI 1989r w Rzymie. Jan Paweł II podczas kanonizacji nazwał go „ pa-tronem naszego trudnego przełomu.” 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1.  W sobotę 11 XI 2017r wspomnienie  Św. Marcina z Tours, biskupa Narodowe Święto 
Niepodległości Jest to 99 rocznica odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza św. za 
Ojczyznę z władzami Miasta Ogrodzieńca o godz. 9.00 w naszym Kościele. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.  2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Ro-
dziny, które gościły i będą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w minionych dwóch 
tygodniach, zapraszamy do Kościoła w następną 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 przy-
nieśmy do Kościoła ) Jest  to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za czas Jej od-
wiedzin 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! 
3. Do środy włącznie trwa oktawa modlitwy za zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy na godz. 17.00 Nadal można zgłaszać wypominki roczne za zmarłych.          
4. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych, do dzisiaj przynoszą podpi-
sane plansze z naklejkami do zakrystii. Rozdanie nagród, będzie w przyszłą niedzielę 
12.11.2017r po Mszy św. o godz. 12.00 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 05.11.2017-12.11.2017 
          
  05  listopad - Niedziela      
  XXXI Niedziela Zwykła 7.00+ Ks. Stanisław Oleś w 20 r. śm.     
9.00+ Lucyna Rybińska - od męża z rodziną                      
10.30+ Danuta  w r. śm. i Zdzisław Lasak;  
         + Tadeusz Stefański  12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Iwony Kaziród w 50 r. ur.             17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych  
  06  listopad  - Poniedziałek  7.00+ Dariusz Piątek - od Andrzeja Karolczyka z rodziną 
7.00+ Mieczysław Stasik - od siostrzenicy Nowakowskiej  
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych               
    07  listopad  - Wtorek  7.00+ Dariusz Piątek - od Marzenny Lesiak z Synem 
7.00+ Janina Staśko  
 - od Elżbiety i Włodzimierza Jandów z  rodziną 
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych               
    08  listopad  - Środa 7.00+ Dariusz Piątek - od Wiesława i Elżbiety z rodziną 
7.00+ Janina Staśko - od Stanków z rodziną     
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych 
   
 

 
  09  listopad  - Czwartek 7.00+ Dariusz Piątek - od rodziny Kurek i Witek 
9.00+ Janina Staśko - od uczniów z kl.VIa  
     Szkoły Podstawowej w Pilicy i rodziców 
17.00+ Edward Beza  
         - od Burmistrza i pracowników Urzędu w Ogrodzieńcu           
  10  listopad  - Piątek   7.00+ Janina Staśko - od Rady Rodziców Szkoły  
  Podstawowej i Gimnazjum w Pilicy 
7.00+ Stanisława Zaporowska - od sąsiadki Lidii Ciszek 
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
 11  listopad  - Sobota  Święto Niepodległości 7.00+ Janina Staśko - od rodziny Krzysztofików z Sosnowca            
7.00+ Stanisława Zaporowska - od Józefy Wacowskiej  
9..00* Msza św. za a Ojczyznę 
17.00+ Bronisław, Ireneusz i Michał Kuchta;  
          + Stanisław Kazior i zm. z  rodziny Golba            
            12  listopad - Niedziela   XXXII Niedziela Zwykła 7.00+ Mariusz i Maria Szota     
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
    wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Renaty w 50 r. ur.                      10.30+ Marianna i Mieczysław Kleszczyńscy  
12.00* Sakr. Chrztu Św.             
17.00+ Stanisław Jaworek - od rodziny Boruc             
            

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;  

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  


