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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że
wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i
zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny,
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w
przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im
zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to,
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą
ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć
będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami
nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz
szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go,
przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w
sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo,
tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też
wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Mt 13,1–23

Wnet zebrały się koło Niego tłumy

Gdy zmienił się w Polsce dostęp do mediów, w
nasze życie natychmiast wkroczyła reklama.
Ewangelia pokazuje nam jednak, że święte życie i
Słowo Boże znaczy więcej niż jakakolwiek kampania reklamowa

Już od wielu lat trwa w różnych krajach
świata peregrynacja relikwii świętej Teresy od
Dzieciątka Jezus. Tej, która żyjąc w klasztorze, nieustannie odczuwała powołanie apostolskie: „Ach,
pomimo swojej małości chciałabym oświecać dusze jak Prorocy, jak Doktorzy; mam powołanie, by
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być Apostołem... chciałabym przemierzać świat,
głosząc Twoje imię, i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski Krzyż”. To, co było niemożliwe za życia, spełniło się po śmierci św. Tereski.
Wszędzie tam, gdzie docierają jej relikwie, podążają tłumy ludzi, które proszą o jej wstawiennictwo, a
potem cieszą się jego owocami.
Słowa z dzisiejszej Ewangelii - o tłumach,
które nieustannie gromadziły się wokół Jezusa - są
w pewnym sensie zapowiedzią tego, co oglądamy
zawsze wtedy, gdy Pan Bóg stawia na naszej drodze
ludzi świętych, otwartych na Jego głos i gotowych
całym sercem odpowiedzieć na powołanie, które On
im daje. Tak było wielokrotnie w historii, i tak jest
również dzisiaj. Mogliśmy się o tym przekonać, wi-

Tabor

dząc, jakie tłumy młodych i starszych gromadził na
słuchaniu Słowa Bożego Jan Paweł II; potwierdzają
to też audiencje i Msze św. sprawowane przez Papieża Benedykta XVI, i wreszcie, rzesze ludzi podążających do Małej Tereski, by niejako dotknąć jej
świętości.
Tak właśnie promieniuje świętość. I rzecz
znamienna: nie potrzebuje ona żadnej reklamy. Z
jednej strony wielkie wysiłki organizacyjne mogą
przynieść mizerny skutek, z drugiej natomiast, by
„wnet zebrały się tłumy”, wystarczy prosta i cicha
obecność, która rozsiewa woń świętości. Warto o
tym pamiętać nie tyle po to, by zachwycać się świętymi, ile by zachwycić się świętością i samemu podążyć tą samą drogą. Ks. Dariusz Madejczyk

Św. Mario Magdaleno!
Czy Ty kochałaś Pana Jezusa?
Odpowiedź dla mnie jest bardzo prosta i jednoznaczna. Oczywiście, że kochałam i nadal kocham
Jezusa z Nazaretu, który jest moim najlepszym
Przyjacielem. Właśnie w kontekście tej mojej miłości przez całe wieki nasłuchałam się o sobie i o Nim
tylu bzdur, że już czasem brak mi sił, by je dementować. Ostatnio jednak dowiaduję się o tym, że podobno byłam nawet Jego żoną i urodziłam Mu córkę, której potomkowie do tej pory żyją w Europie, a
Kościół rzymskokatolicki za wszelką cenę strzeże
tej "tajemnicy". Powiem otwarcie: ręce opadają, jak
się słyszy takie brednie! Mogę jeszcze zrozumieć,
że utożsamiano mnie kiedyś z jawnogrzesznicą, o
której mowa w Ewangelii św. Łukasza (por. Łk
7,36-49), co nie jest zgodne z prawdą. Jestem też w
stanie pojąć fakt identyfikowania mnie z siostrą Łazarza. Zaakceptuję też parę innych domysłów związanych z moją osobą, które nie są zgodne z rzeczywistością. Jakiekolwiek jednak insynuacje, że rzekomo byłam żoną Jezusa, są po prostu wierutnym
kłamstwem!
Kim byłam? Pochodzę z miasta o nazwie
Magdala, czyli "wieża ryb", położonego nieopodal
Jeziora Galilejskiego. Właśnie tam poznałam Pana i
pokochałam Jego nauczanie, zgodnie z którym też
starałam się żyć, szczególnie po tym, jak mnie cudownie uzdrowił (por. Łk 8,2). Będąc zamożną
wdową, wspomagałam materialnie razem z innymi
kobietami pierwsze grono naśladowców Jezusa. Byłam pilną i wierną uczennicą Pańską, która nie opuściła Go nawet pod krzyżem (por. Mt 27,56). Ewangelie w bardzo wielu miejscach dają świadectwo
mojej nieustannej obecności przy Nim. Może właśnie dlatego Jezus obrał nie kogo innego tylko mnie
na pierwszą głosicielkę prawdy o Jego zmartwych-

Ks. Antoni Tatara

wstaniu (por. J 20,11-18).
Na temat etymologii mojego imienia powstało chyba z pięćdziesiąt hipotez. Ja będę trzymała się tej, że pochodzi ono z języka egipskiego i
oznacza "ukochana boga Amona" (meri Amon). Zostałam bowiem wybrana i ukochana przez jedynego
i prawdziwego Boga, który w osobie swojego Syna
obdarzył mnie tym, czego pragnie każdy człowiek,
czyli miłością. Jestem darzona czcią zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim. Patronuję wielu
kobiecym zakonom, dzieciom niepełnosprawnym
ruchowo, ogrodnikom, a nawet studentom. W ikonografii najczęściej przedstawiana jestem w długiej
szacie z zakrytą głową, choć czasem w malarstwie
barokowym bywam prezentowana wręcz frywolnie.
Na zakończenie chciałabym wszystkim
chrześcijanom życzyć, aby na mój wzór zakochali
się w Jezusie. Niech właśnie w imię tego uczucia
umieją dostrzec w każdym człowieku odblask Bożej
miłości, którą zostaliśmy obdarowani.
Z wyrazami szacunku - św. Maria Magdalena
Sakramentalny związek małżeński
zawarli
*****

Krystian Kubański i Adriana Płachecka
Bartłomiej Nowak i Patrycja Patrykiewicz
Łukasz Kapusta i Małgorzata Grabowska
Życzymy Nowożeńcom Błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Najświętszej i
wszelkich Łask Bożych
na nowej drodze życia.
Szczęść Boże!
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Ludzie próbują wszystko poprawiać, zapominając, że nie wszystko poprawia ludzi.
Przed laty mnie i kolegów ubawiło zasłyszane
gdzieś stwierdzenie: „Nieważna płeć, ważne uczucie”. Dziś nikogo to nie bawi. Dziś na
poważnie mówią takie rzeczy głowy
wielu państw i ich pierwszoplanowi
politycy. Kilka dni temu powiedział to,
niemal dosłownie, szef klubu parlamentarnego SPD Thomas Oppermann
podczas debaty w Bundestagu: „W
małżeństwie decydująca nie jest płeć,
lecz gotowość do odpowiedzialności za
związek”.
Słowa te padły przy okazji decyzji niemieckiego
parlamentu, który przyznał jednopłciowym parom
na terenie Niemiec prawo do zawierania
„małżeństw”.
Żart stał się faktem, absurd rzeczywistością. Jak to
możliwe? Jak do tego doszło?
Cóż, to stara metoda „gotowania żaby”. Żaba – społeczeństwo – stopniowo przyzwyczajana do coraz
gorętszych szaleństw, nie wyskakuje z diabelskiego
kotła. To dlatego dzisiejsi Niemcy, podobnie jak
wiele innych nacji, nie stukają się masowo w głowy,
nie burzą się, nie protestują. Obłąkana ideologia
zainfekowała ich mózgi według tego znanego schematu. Najpierw było przyjęcie zamówionej politycznie zmiany kwalifikacji homoseksualizmu z patologii na objaw normalności. Potem było pochylanie się nad „dyskryminowaną mniejszością”, potem
udowadnianie, że to nie mniejszość, a następnie
stworzenie prawa do zawierania jednopłciowych
związków partnerskich (ale „oczywiście” bez prawa
do adopcji dzieci). Aż wreszcie nadszedł czas i można było powiedzieć urzędowo, otwartym tekstem i
śmiertelnie poważnie: małżeństwo, z jego wszelkimi
uprawnieniami, to związek dwojga ludzi płci dowolnej.
– Czy ci ludzie są zdrowi? – zapytałby przybysz
sprzed półwiecza, skądkolwiek by przybył. Bo ani w
jego czasach, ani kiedykolwiek wcześniej nikomu
nie przyszło do głowy, żeby prawa małżeńskie przyznawać związkom z natury niezdolnym spłodzić po-

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński
mają zamiar zawrzeć:
Jakub Bucki, kawaler lat 28 zam. Zawoja i
Renata Kulczykowska, panna lat 28 zam. Ogrodzieniec
Łukasz Bartkiewicz, kawaler lat 32 zam. Ogrodzieniec i
Angelika Szeląg, panna lat 27 zam. Kwaśniów

tomstwo. Owszem, zdarzały się w niektórych społeczeństwach mody na dewiacyjne upodobania, ale i
tam nikt nawet nie próbował nazywać
tego małżeństwem. Tyle rozsądku
jeszcze ci ludzie mieli. Nawet najbardziej prymitywne społeczności wiedziały, że małżeństwo i rodzinę należy
chronić, bo tam jest źródło płodności,
a zatem gwarancja przetrwania.
Jeśli dziś w świecie cywilizacji Zachodu jest inaczej, to dlatego, że Zachód
zdradził Chrystusa. Świadomie, z wyboru odwrócił
się od Boga, a to oznacza wybór diabła – bo trzeciej
drogi nie ma. To dlatego diabeł tak tam teraz szaleje. Dlatego robi ze świadomością tamtych społeczeństw, co chce. I dlatego te społeczeństwa tego
nie widzą.
W Niemczech mieszka 4 mln muzułmanów, którzy,
jak słychać, nieszczególnie się integrują. I chyba nie
będą musieli. Tylko tak dalej, a nie będą mieli z
kim.
Franciszek Kucharczak
MYŚLI

ŚW. BRATA ALBERTA

Patrzę na Jezusa w Jego
Eucharystii.
Czy Jego miłość obmyśliła coś
jeszcze piękniejszego?
Skoro jest Chlebem
i my bądźmy chlebem.
Skąpy jest ten,
kto nie jest jak On.
*****

Dla zjednoczenia się z Bogiem,
należy wszystko poświęcić.
W MINIONYM CZASIE

Pożegnaliśmy zmarłą:
Śp. Józefę Wacowską, 86 lat
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Bóg zapłać za
złożone ofiary!
2. 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 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.
3.Przyjmujemy zapisy na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę 9 - 13. 08. 2017r tak zorganizujmy swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. W tym roku pielgrzymka pod hasłem: „ Idźcie i Głoście” Jak to mówił nasz papież rodak Św. Jan Paweł II: "Nie lękajcie
się."
4. W okresie wakacyjnym i urlopów poświęćmy więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych. Odpoczywajmy z Bogiem!

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Porządek wakacyjny Mszy Świętych
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 11. 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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.07.2017-23.07.2017

16 lipiec - Niedziela
7.00+ Grzegorz Słomiński - od żony i syna
9.00+ Zofia Zapart w 6 r. śm. - od męża Stefana
11.00* Za parafian
17.00* Skałka
18.00* Dziękczynna za życie śp. Marii Ryłko
- od Przewoźnika, Opiekunek, kolegów i
koleżanek z busa; o zdr. i Bł. Boże, Dary
Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę
Matki Bożej dla rodziny o przeżycie bólu.
17 lipiec - Poniedziałek
7.00+ Stanisława Turlej
- od bratanicy Anny z rodziną
18.00+ Irena Wójcik
- od rodziny Maciążek i Zofii Ożóg
18 lipiec - Wtorek
7.00+ Stanisława Turlej
- od chrześnicy Jolanty z rodziną
18.00+ Grzegorz Słomiński
- od rodziny Kajdańskich
19 lipiec - Środa
7.00+ Zofia Siedlecka
- od Mogiłowej z Łosickich z Dawidowiczami
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

20 lipiec - Czwartek
7.00+ Zofia, Czesław i Witold Biedak;
+ Jan Karbowski
18.00+ Bronisław, Marianna, Stefan, Tadeusz i
Kazimierz Słaboń
21 lipiec - Piątek
7.00+ Stanisław Cop - od żony, syna i córek
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
22 lipiec - Sobota
7.00+ Irena Bodziony w 18 r. śm.
17.00* Skałka
18.00+ Robert w 2 r. śm. i Jerzy w 3 r. śm. Ptak
- od żony i mamy
23 lipiec - Niedziela XVI Niedziela Zwykła
7.00+ Anna i Stefan Wacowscy;
+ Jan i Waleria Popczyk
9.00+ Ksawera, Edward, Agnieszka i Antoni
Klak i zm. z rodziny Depczyńskich
11.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00* Skałka
18.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla
Lucyny i Antoniego Kurek w 50 r. ślubu

