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* 25 wrzesień Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
* 27 wrzesień Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
* 28 wrzesień Św. Wacława, męczennika
* 29 wrzesień Święto Św. Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała
* 30 wrzesień Św. Hieronima, prezbitera i Doktora Kościoła
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do
swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny
trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co
będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność,
począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy
więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z
nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. Mt 20,1–16a

I oni otrzymali po denarze

Brak pracy, który dotyka wielu ludzi, niejednokrotnie mobilizuje do modlitwy przepełnionej
wdzięcznością tych, którzy ją posiadają lub dopiero co zdobyli. Czy jednak potrafimy się cieszyć, gdy widzimy, że także innym dobrze się
wiedzie? Albo czy dziękujemy za nawrócenie i
wiarę innych?
Bruce Marshall w swojej znakomitej książce „Ale
i oni otrzymali po denarze”, która weszła do kanonu lektur katolickich, myśląc o Kościele i tych,

których Pan Bóg powołuje do swojej służby, dochodzi do wniosku, że w gruncie rzeczy dla pracujących w winnicy Pana już sama praca dla Niego i
w Jego obecności jest wystarczającą zapłatą. Stąd
właśnie z całą prostotą przyjmuje za rzecz nieomal
oczywistą to, co zawiera się w przypowieści o robotnikach winnicy - każdy, bez względu na zdolności, trud i czas pracy, otrzymuje tyle samo. Ostatecznie to przecież sam Pan jest naszą nagrodą.
Gdybyśmy chcieli odczytywać słowa dzisiejszej
Ewangelii jako wykład nauki społecznej czy suge-
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stię dla jakiejś nowej ekonomii z przydomkiem
„ewangeliczna”, znaleźlibyśmy się w dużym kłopocie. Mogłoby się bowiem okazać, że w krótkim czasie pojawiłyby się zastępy robotników ostatniej godziny. Większość wyruszałaby na poszukiwanie
pracy przed zachodem słońca, by niewiele pracując,
korzystać z zapłaty, jaką otrzymali ci, co pracowali
cały dzień. Tymczasem nie o ekonomię i nie o pracę
tu chodzi. Przypowieść chce nam przybliżyć prawdę
o zbawieniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

Bóg jest dobry, a zbawienie jest Jego darem, który
ofiarowuje każdemu człowiekowi. Nasz wysiłek i
całe staranie, by ten dar pozyskać, nie może nas jednak ani tak pochłonąć, ani tak zaślepić, byśmy nie
potrafili się cieszyć, że także inni, choć może bez
szczególnych zasług i wielkiego wysiłku, a do tego
może jeszcze z dużym opóźnieniem, dotarli szczęśliwie do portu zbawienia. Ich szczęście powinno być
naszym szczęściem i zachętą do wdzięczności Bogu.

o Jezusie

37. Jeżeli Jezus był naprawdę Bogiem,
dlaczego potrzebował się modlić,
tak jak to czynił w ogrodzie oliwnym?
Twoje pytanie podkreśla powracający motyw. Często myślimy, że bóstwo Jezusa jest tak przytłaczające, czy kontrolujące, że Jego człowieczeństwo staje
się bardzo drugorzędne i nieważne. Jest to wpływ
późniejszej tradycji, która podkreślała bóstwo. Rozpoczyna się ona Ewangelią św. Jana: modlitwę Jezusa w rozdziale 17. wymawia ktoś, kto wie wszystko i teraz wraca do wiecznej chwały, którą miał u
Ojca pierwej zanim świat powstał (J 17, 5). Wcześniejsze modlitwy u Jana są takie same. Jezus dziękuje Ojcu, że Go wysłuchał, ale potem robi zastrzeżenie: „Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał” (J 11, 42; por. 12, 27-28, Janową wersję trwogi
konania w ogrójcu). Takie jest prawdopodobnie nasze normalne wyobrażenie Jezusa na modlitwie. Jan
z pewnością ujmuje to, co jest najważniejsze i decydujące w historycznym życiu Jezusa: jego osobową
relację do Ojca.
Jednakże synoptycy prezentują perspektywę inną
niż Janowa, perspektywę, która podkreśla ludzkie
zmagania i pokusy Jezusa. Tutaj modlitwa, nie tylko
jako wieczna rozmowa z Ojcem, ale jako wyraz radości i niepokojów rodzaju ludzkiego, wydaje się
normalna i potrzebna. O Jezusie mówi się, że spędzał godziny, a nawet całe noce na samotnej modlitwie (Mk 1, 35; 6, 46 i paralele; Łk 5, 16; 6, 12; 9,
18. 28; 11, 1; 22, 41-46 - najwyraźniej Łukasz kładzie nacisk na obraz Jezusa na modlitwie). Zanotowano bardzo niewiele modlitw Jezusa, ale te, które
mamy, mimo wpływów religijnych i teologicznych
potrzeb Kościoła pierwotnego, są z pewnością historyczne w jednym: w tym, że wyrażają absolutne zaufanie Jezusa do miłości i wierności jego Abba,
zwłaszcza w obliczu tego, co wydawałoby się temu

Ks. Dariusz Madejczyk

Michael L. Cook SJ

zaufaniu przeczyć. Dziękuje Ojcu za mądrość w obliczu konfliktów i niepowodzeń, których doświadczał w swej działalności (Mt 11, 25; Łk 10, 21
umieszcza tą samą modlitwę w kontekście radości z
sukcesu siedemdziesięciu dwóch uczniów). Potwierdza wolę Ojca pośród męki i trwogi (Mk 14, 36 paralele). Na krzyżu, przywołuje Psalm 22, psalm zaufania w obliczu pozornego opuszczenia przez Boga
(Mk 15, 34 = Mt 27, 46; Łk 23, 34. 46 zamiast tej
modlitwy umieszcza dwie modlitwy o przebaczenie i
o całkowite zaufanie do Ojca). Bez względu na to,
na ile każda z tych modlitw może być sama w sobie
historyczna, wszystkie (łącznie z Janowymi) są historyczne w jednym; wyrażają intensywność i natężenie relacji Jezusa do Ojca i Jego całkowite i bezgraniczne zaufanie do woli Ojca. My wszyscy potrzebujemy takiej modlitwy, gdy stajemy w obliczu
zmagań, dwuznaczności i niepewności ludzkiego
życia.

Do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Kuba Krzysztof Górecki
Anna Maria Tarczyńska
Natalia Justyna Taborowicz
Piotr Tomasz Mieszczanek
Nikola Maria Brodzińska
Jan Paweł Złomko
Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
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Zanik z bezruchu
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Odchodzący od Kościoła nie wiedzą, co tracą, bo ci, co są w Kościele, rzadko wiedzą, co mają.
Bardzo lubię Czechy. Pięknie wyglądają kolorowe
pola i lasy, i wsie rozrzucone wśród wzgórz. Malowniczość wielu miejscowości podkreślają wieże kościołów, wokół których zazwyczaj
skupione są domy. Z daleka
widać, że to dla tych lokalnych
społeczności centrum, najważniejszy budynek, miejsce, wokół którego toczy się życie.
No właśnie – z daleka.
Bo jeśli podjechać bliżej, najczęściej okazuje się, że te kościoły to już tylko niszczejąca
pamiątka tego, czym były. Dachy dziurawe, okna powybijane, a zamknięte na głucho
drzwi obrastają chwasty.
To wygląda jak ciało,
które niedawno opuściła dusza.
Jest jeszcze może nawet okazałe, ale już zimne, nieruchome i nieme. Rozkład to kwestia czasu. Można
je ewentualnie balsamować, ale nie po to, żeby działało, tylko żeby jakoś wyglądało.
Ciekawa rzecz, że po naszej stronie granicy
wciąż buduje się nowe kościoły, a kilka kroków za
granicą nikt nie potrzebuje nawet starych. Z państwem, którego obywatele w olbrzymiej większości
deklarują katolicyzm, sąsiaduje państwo – rekordzista pod względem liczby ateistów. A przecież
mieszkańcy tego kraju prawie niczym nie różnią się
od nas. Krew z krwi, w dodatku nasi rodzice
chrzestni. Więc jak to się stało? Księża byli gorsi niż
gdzie indziej i świeccy im powiedzieli „spadajcie na
księżyc”? Świeccy byli bardziej oporni?
Pewnie, że zaszłości historyczne, że husytyzm, wojna trzydziestoletnia, polityka Habsburgów.
Pewnie, że zamordyzm komunistyczny większy niż
u nas. Ale przecież był czas, wcale nie taki dawny,
że te wspaniałe kościoły, rozsiane licznie po całym
kraju, były pełne. A potem – zanik. Jakby brakło
źródła zasilania. Jakby wszyscy razem, solidarnie,
stracili ducha.
Zanik ducha – gdzieś tu jest prawdziwa przyczyna zaniku chrześcijaństwa w wielu społeczeństwach ociężałej i zmęczonej cywilizacji Zachodu.
Nie prześladowania i inne przeciwności są wrogiem
duszy, lecz obojętność, nijakość, nuda, bezmyślna
rutyna. Bezruch nie ma nic wspólnego z Duchem
Świętym, który jest w bezustannym ruchu. Wieje,
gdzie chce, ale zawsze tam, gdzie jest to dobre dla

człowieka. Jeśli ludzie nie patrzą, skąd wieje ten
wiatr i nie zamierzają nic zmieniać, zaczyna się bezruch, gnicie i umieranie.
To Duch Święty ożywia
Kościół. I to do Niego trzeba się
zwracać, gdy kościoły grożą ruiną, gdy sypią się ściany i pękają
fundamenty. Kościół przetrwa,
ale nie mamy gwarancji, że w
Europie albo że przynajmniej w
Polsce. Nie ma też co biadolić
nad rumowiskiem dawnej chwały, bo Bóg, jeśli zechce, potrafi
ożywić nawet szkielety. A zechce, jeśli zaprosimy Ducha i
pozwolimy Mu meblować nasze
życie po swojemu. Tak odradza
się Kościół, bo to Duch daje życie, a nie najwspanialsze ludzkie
konstrukcje. Owszem, te konstrukcje na nowo ożyją, jeśli ożyją prawdziwe świątynie, jakimi są ludzie.
Franciszek Kucharczak

ŚW. BRAT ALBERT
Albert Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Niedługo po porodzie dziecko zachorowało. Obawiano się, że nie przeżyje. Józefa Chmielowska,
matka chłopca, poprosiła ubogich, którzy stali
przed kościołem, by wraz z chrzestnymi trzymali go do Chrztu świętego. W ten sposób zapewniła mu tzw. błogosławieństwo ubogich.
Kilka lat później, kiedy chłopiec znowu poważnie zachorował, matka uczyniła ślub, że
jeśli dziecko przeżyje, zawiezie je w dziękczynnej pielgrzymce do cudownego Krucyfiksu w
opactwie w Mogile i oblecze na ten czas we
franciszkański habit. Chłopiec wyzdrowiał, a
Józefa Chmielowska ślubu dotrzymała. Do dziś
w „litanii do Cudownego Pana Jezusa” znajduje się wezwanie; „Jezu cudowny, któryś św.
Brata Alberta Chmielowskiego w dzieciństwie
uzdrowił, zmiłuj się nad nami”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 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. Bardzo serdecznie prosimy aby, nie przerywać ciągu peregrynacji i figurkę Matki Bożej przekazywać
dalej, do kolejnej rodziny, a nie przynosić do Kościoła!
2. W Czwartek 28.09.2017r zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II po Mszy św.
wieczornej o godz. 18.00
3. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Wierni, którzy odmawiają różaniec w Kościele,
w domu lub w pobożnym stowarzyszeniu, mogą zyskać odpust 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. Przypominamy , że od przyszłej niedzieli przechodzimy na zimowy czas odprawiania
Mszy św. i funkcjonowania Kancelarii Parafialnej. Msze św. w Sobotę i Niedzielę w Kościele po południu już o
godz. 17.00 a w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej o godz. 16.00 Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.
4. W sobotę 30 .09.2017r w Pilicy, spotkanie popielgrzymkowe. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00 Serdecznie
wszystkich pielgrzymów zachęcamy do uczestnictwa w miłych przeżyciach.
5. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii możemy złożyć swój podpis za ustawą: " ZATRZYMAJ ABORCJĘ " 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.
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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.09.2017-01.10.2017

24 wrzesień - Niedziela
7.00+ Janina Podsiadło
- od Joanny, Artura i Jakuba Matusiak
9.00+ Edwarda Biedaka
10.30+ Irena Wójcik - od syna i córki z rodzinami
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże,
Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę
Matki Bożej dla Bartosza Lipki w 18 r. ur.
17.00* Skałka
18.00+ Edward Sagan - od Kazimiery Podsiadło
25 wrzesień - Poniedziałek
7.00+ Wanda Niezgoda
- od Jerzego i Barbary Boruc z rodziną
18.00+ Edward Beza - od rodziny Pierzyna i Kopyciak
26 wrzesień - Wtorek
7.00+ Tadeusz Maciążek - od Jadwigi Wnuk z rodziną
18.00+ Edward Beza - od sąsiadów Janiczków
27 wrzesień - Środa
7.00+ Tadeusz Maciążek - od Ilony Maciążek
7.00+
18.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
28 wrzesień - Czwartek
7.00+ Wanda Niezgoda - od brata z rodziną
7.00+ Tadeusz Maciążek - od syna Marka z synem

18.00+ Edward Beza - od Sławomira Janiczka
29 wrzesień - Piątek
7.00+ Michał i Rozalia Bodziony
7.00+ Tadeusz Maciążek - od syna Radosława z córką
18.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
30 wrzesień - Sobota
7.00+ Tadeusz Maciążek - od żony
17.00* Skałka
18.00+ Henryk w 1 r. śm., Helena i Mieczysław
Lubach
01 październik - Niedziela
XXVI Niedziela Zwykła
7.00+ Stefan Wyrodek
9.00+ Edward i Stanisław Biedak;
+ Bronisława i Antoni Stanek
10.30+ Jan w 30 r. śm. i Kazimiera Barczyk
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże,
Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę
Matki Bożej dla Bożeny i Andrzeja
Mikulskich w 30 r. ślubu
16.00* Skałka
17.00+ Zenobia Gajda - gregorianka 1

