
 

  

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: 
«Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy 
Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Mt 3, 13-17. 

teoretycznych zasad, system religijny czy niewzruszone, oso-
biste przekonanie. Chrystus wręcz przestrzega, byśmy nie 
polegali tu na sobie, swoich argumentach i logice. Każdą z 
tych rzeczy można bowiem odrzucić i zlekceważyć. Chrystus 
chce, byśmy polegali na Nim. Co prawda, Jego też można 
odrzucić, ale potrzebny jest do tego świadomy akt złej woli. 
Taki akt, który nie pozostawia wątpliwości, że człowiek od-
rzuca Boga.     
 Ale też wzajemnie: nie pozostawia wątpliwości, że 
ktoś Boga z całego serca przyjmuje. Wiara potwierdzona 
świadectwem męczeństwa, które niekoniecznie musi zaraz 
polegać na przelaniu krwi i oddaniu życia, lecz na ponoszeniu 
pewnych kosztów w imię Jezusa i dla Jezusa - daje człowie-
kowi pewność, że stanął po właściwej stronie i że nie są to 
tylko pozory czy złudzenia, lecz autentyczny, życiowy wybór. 
Wybór silniejszy niż więzy rodzinne, kariera, nawet umiłowa-
nie życia. Nie brakowało w dziejach Kościoła ludzi, którzy 
byli gotowi takie świadectwo dawać, dla których Chrystus był 
najważniejszy. Takie radykalne opowiedzenie się za Chrystu-
sem daje człowiekowi niebywałą siłę, niewytłumaczalną żad-
nymi innymi argumentami poza wiarą. I daje poczucie bez-
pieczeństwa sięgające poza śmierć, nawet jeśli trzeba zapłacić 
za nie cenę życia.      
   Ks. Mariusz Pohl 

Sakrament chrztu - dar i zadanie        
Niestety, dzieła te potrafią być bardzo kruche i zamiast 
świadczyć o ludzkiej sile, dowodzą jedynie o naszej słabo-
ści. Niepokój i lęk przed rozczarowaniem byłby jak najbar-
dziej uzasadniony - gdyby człowiek miał polegać jedynie 
na sobie, swojej sile i możliwościach. Dlatego próbujemy 
się przed tym lękiem bronić: za pomocą złudzeń, różnych 
form ucieczki i znieczulenia. Ale także przez przemoc, woj-
nę, silną władzę, prześladowania. Niestety, wszystkie te 
środki tylko pogarszają sytuację człowieka.  
 Jedynie Chrystus może uwolnić człowieka od lęku 
i dać nam poczucie bezpieczeństwa, ale do tego potrzebne 
jest z naszej strony pełne zaufanie. Dzięki niemu możemy 
zbudować swoją dobrą osobistą relację z Bogiem. Nie 
oznacza to jednak automatycznie dobrych relacji z innymi 
ludźmi. Nieraz jest wręcz przeciwnie: nasze oddanie Bogu 
wywołuje u innych reakcje niechęci, kpiny, wrogości, a 
nawet otwartych prześladowań. Taka jest logika tego świa-
ta: woli pozbyć się świadków prawdy, niż tę prawdę przy-
jąć.      
 Jeśli jednak ktoś przyjmie tę prawdę i doświadczy 
mocy, jaką ona daje, jest gotowy dla niej na wszystko. 
Prawdzie tej na imię Jezus Chrystus. Nie jest to tylko zbiór 

Nr 2/2017 (268) Niedziela Chrztu Pańskiego 08 Styczeń 2017 

Zamyślenia nad Słowem Bożym 

W TYM NUMERZE 
  Zamyślenia nad Sło-wem Bożym 

 Pytania i Odpowiedzi 
 Plan kolędy 
 Rady na świecie 
 Święci o Eucharystii 
 Ogłoszenia 
 Intencje 

 



 S t r .  2  T a b o r  
         PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ           

11. Czy opowiadania o poczęciu i narodzeniu Jezusa są prawdziwe? 
 Odpowiedź musi brzmieć jednoznacznie „tak”. Są one prawdziwe o tyle, że są niezbitym wyrazem wiary 
wspólnot ukazanym przez dwa pierwsze rozdziały Ewangelii, odpowiednio według św. Łukasza i św. 
Mateusza. Są prawdziwe jako dwa niezależne, a nawet całkiem różne ujęcia prawdy religijnej o Jezusie; 
że jest On: (1) Synem Bożym poczętym przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi i (2) Synem 
Dawida przez swego ojca Józefa, który pochodził z domu rodu Dawida. Głównym przesłaniem opowia-
dań o dzieciństwie Jezusa jest przekazanie tej samej prawdy religijnej, jak ta wyrażona wcześniej przez 
Pawła, który z kolei cytował jedno z najwcześniejszych chrześcijańskich wyznań wiary: „Jest to Ewange-
lia o Jego (Bożym) Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha 
Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu na-
szym” (Rz 1, 3-4). Opowiadania o poczęciu i narodzeniu Jezusa, które - nawiasem mówiąc - znajdują się 
w całym Nowym Testamencie tylko u Mateusza i Łukasza, mają przede wszystkim na celu przekazanie 
podstawowych przekonań wiary pierwszych wspólnot chrześcijańskich w świetle zmartwychwstania. 
Dlatego, razem z całym Pismem świętym muszą być rozumiane jako dzieła przede wszystkim o charakte-
rze religijnym. 
Jednakże twoje pytanie prawdopodobnie bardziej dotyczy prawdy historycznej lub faktów. Uważne prze-
czytanie obydwu relacji zarówno samych w sobie, jak i jednej w stosunku do drugiej, pokazuje, że nie 
mogą być całkowicie historyczne, i że głównie dotyczą prawdy religijnej. Jednakże, możemy powiedzieć, 
że co najmniej następujące fakty są historyczne: Jezus urodził się w Betlejem Judzkim (ale możliwe też, 
że w Nazarecie), w czasie końcowych lat panowania króla Heroda Wielkiego (a więc gdzieś około 6-4 r. 
p. n. e.). Jego ojciec miał na imię Józef, a matka Maryja. Zwano go Jezus i zawsze wiedziano, że jest z 
Nazaretu w Galilei. Te elementy są potwierdzone przez inne teksty spoza opowiadań o dzieciństwie i są 
ogólnie uznawane jako historycznie prawdopodobne. 

          Plan Kolędy-wizyty duszpasterskiej cd.    

Poniedziałek 09.01.2017r 9.00 ul. Słowackiego bl. 1, 2, 3, 
8, 12  
15.00 ul. Południowa - od 1 Maja  
9.00 ul. Spacerowa od 1 Maja w 
kierunku Krępy, ul. Spokojna   
Wtorek 10.01.2017r 9.00 ul. Mickiewicza od końca, 
ul. Bzowska  
15.00 ul. Słowackiego bl. 9,10  
9.00 ul. Narutowicza i  
ul. Wschodnia 
Środa 11.01.2017r 14.30 ul. Orzeszkowej bl. 6,10,11    
15.00 ul. Słowackiego bl. 4, 7,   
9.00 ul. Leśna, ul. Kolorowa,  
ul. Wrzosowa i ul. Krótka i  

ul. Hetmańska 
Czwartek 12.01.2017r 15.00 ul. Różana, ul. Słoneczna i  
ul. Malinowa 
15.00 ul. Orzeszkowej bl. 7, 8, 9   
15.00 ul. Słowackiego bl. 13, 14   
Piątek 13.01.2017r 
13.30 ul. Orzeszkowej bl. 3, 4, 5 
9.00 ul. Sienkiewicza od Remizy    
9.00 ul. Sienkiewicza od końca  
Sobota 14.01.2017r 9.00 ul. Piastowska   
9.00 ul. Orzeszkowej  bl. 12,14,15 
9.00 ul. Mostowa, ul. Wodna  
   dodatkowe zgłoszenia  
 Godziny urzędowania Kancelarii  

Parafialnej w czasie wizyty  
duszpasterskiej po Mszy Św. rannej. 

Za utrudnienia przepraszamy!  
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

                 Rady na świecie 
                  Już czas, żeby słowo „świecki” oznaczało tego, kto świeci. 

 Słowo „świecki” nigdy nie oznaczało czegoś 
szczególnie duchowego, ostatnimi czasy jednak na-
brało znaczenia wręcz antychrześcijańskiego. Gdy 
słyszymy na przykład, że państwo 
ma być świeckie, to znaczy, że au-
torzy tego postulatu najchętniej wy-
słaliby księży i osoby zakonne na 
Księżyc, a pozostałych katolików 
na rekolekcje do „Gazety Wybor-
czej”. Gdy pojawia się hasło 
„świecka szkoła”, to znaczy, że re-
ligia ma ze szkoły wypaść, a za-
miast uczyć się o takich rzeczach 
jak zakładanie rodziny, małolaty 
dowiedzą się, jak zakładać prezer-
watywę. I tak dalej. „Świeckie” 
znaczy w praktyce wrogie Bogu, 
wrogie Kościołowi, wrogie warto-
ściom chrześcijańskim. 
 W tym kontekście określe-
nie „świeccy katolicy” brzmi jesz-
cze gorzej niż kiedykolwiek. A nig-
dy nie brzmiało nazbyt szczęśliwie, bo pochodzi od 
słowa „świat”. Coś tu chyba szwankuje. Jeśli króle-
stwo Jezusa nie jest z tego świata, to i chrześcijanie 
nie są z tego świata. Bo jeśli są, to nie są chrześcija-
nami. 
 To chyba nie najlepszy schemat na dzisiejsze 
czasy, wedle którego za praktyków życia Ewangelią 
uważa się tylko zakonników, ewentualnie innych 
duchownych. W potocznym mniemaniu to oni mają 
walczyć etatowo, a inni katolicy to w najlepszym 
razie obrona terytorialna. Amatorzy tacy, duchowi 
wolontariusze, zobowiązani do spełniania wymagań 
Ewangelii tylko w wąskim zakresie. Oni niech tam 
przyjdą do kościoła w niedzielę, niech się wyspo-
wiadają raz do roku i będzie dobrze. A jak kto gorli-
wy, to niech paciorek odmówi. 
 To nie dla nich rady ewangeliczne, czyli czy-
stość, ubóstwo i posłuszeństwo – to ślubują zakonni. 
 Jeśli jednak rady ewangeliczne są ewange-
liczne, to przecież muszą być dla wszystkich – bo 
Ewangelia jest dla wszystkich. 
 W żadnym wypadku nie oznacza to, że zako-
ny są niepotrzebne. Przeciwnie! Teraz są takie cza-
sy, że wszyscy musimy być zakonnikami. No bo czy 
jest taki katolik, którego nie obowiązywałyby czy-
stość, ubóstwo i posłuszeństwo? Na każdym kroku 
trzeba realizować te „rady” i każda taka realizacja 
może być źródłem łaski. A tacy na przykład katolic-

cy małżonkowie to nawet ślubują te rzeczy. Czy-
stość zawiera się w ślubie wierności. Przecież kto 
nie jest czysty, ten nie jest wierny, a kto nie jest 

wierny, ten nie jest czysty. Małżon-
kowie z większym stażem wiedzą, 
że zachowanie czystości małżeń-
skiej bywa nie mniej wymagające 
od zachowania celibatu. Ubóstwo i 
posłuszeństwo z kolei mieszczą się 
w ślubie uczciwości małżeńskiej. 
Łamie ten ślub ktoś, kto nie uzgad-
nia z małżonkiem ważnych decyzji, 
kto ma na boku własną kasę albo 
prowadzi jakieś alternatywne życie. 
 Tak czy owak, nie ma chrze-
ścijanina, który mógłby się zwolnić 
z rad ewangelicznych. No chyba że 
ktoś uważa się za człowieka z tego 
świata – ale czy to chrześcijanin? 
  
 Franciszek Kucharczak 

 „Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie przyjmujecie  Komunii św. To tak, jakbyście mówili, że jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstwa”  (św. Jan Maria Vianney). 
    „Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku, każdy najpiękniejszy entuzjazm  miłosierdzia wysycha i gaśnie”  (św. Pius X). 

 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiejsza Uroczystość Chrztu Pańskiego, przypomina Chrzest Jezusa w Jordanie i zapowiada Sakra-
ment Chrztu św. 
2. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w na-
szym Kościele. Już teraz wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.                 
3. Trwa wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Przypominamy iż: Na  przyjście kapłana przygotowujemy stół 
nakryty białym obrusem a na nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące świece, kropidło i talerz ze święconą wo-dą. Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci lub młodzież ucząca się w szkole. Podajemy pro-
gram wizyty duszpasterskiej na ostatni tydzień. Prosimy tych parafian, których nie było w domu w czasie 
wyznaczonej wizyty duszpasterskiej i których nie będzie w czasie  wyznaczonej wizyty duszpasterskiej w 
tym tygodniu, o ustalenie dzisiaj w zakrystii z księdzem dodatkowej wizyty na najbliższą sobotę w godzi-
nach dopołudniowych 14 I 2017r . Tego dnia zakończymy wizytę  duszpasterską  w naszej parafii. Ser-
decznie dziękujemy za wszelką życzliwość i dobro  jakiego doznajemy w waszych domach (Plan kolędy  
jest dostępny na str. internetowej, w  gablocie i naszej gazetce parafialnej na str. 2 ) 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 08.01.2017-15.01.2017 
                    08  styczeń - Niedziela     
7.00+ Michalina Mól - od Marii Rus i rodziny Kobroń 
9.00+ Ewa, Henryk, Jan i Leokadia Biedak        
10.30+ Genowefa i Konstanty Kowalscy;  
          + Tadeusz, Zygmunt i Stanisław Foltańscy    12.00* Sakr. Chrztu św.    
17.00+ Anna Kicmol - od kolegów i koleżanek z obsługi                  Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu  
                09  styczeń  - Poniedziałek 7.00+ Jan Mirocha  - od siostrzeńca Edwarda z rodziną     
7.00+ Regina Kudela - od syna Jerzego z żoną i wnukiem 
7.00+ Grażyna Szota - od córki Anny z mężem i wnukami  
      10  styczeń  - Wtorek                7.00+ Jan Mirocha  - od rodziny Wrzodków z Nowej Huty    
7.00+ Regina Kudela - od Wandy Kołodziej, Bożeny  
       Pawłowskiej, Anny i Jolanty Gąkowskich z rodzinami 
7.00+ Grażyna Szota - od syna Henryka  
       11  styczeń  - Środa               7.00+ Jan Mirocha  - od Stanisława Wrzodka z Zachełmnej    
7.00+ Regina Kudela  
 - od Marii i Waldemara Krawczyk z dziećmi 
7.00+ Grażyna Szota - od Kazimiery Podsiadło 
           Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  12  styczeń  - Czwartek           7.00+ Jan Mirocha  - od kuzynki Genowefy z Budzowa    
7.00+ Regina Kudela - od Remigiusza z rodziną 
7.00+ Grażyna Szota  
 - od córki Katarzyny z mężem i córkami 
    13  styczeń  - Piątek        7.00+ Jan Mirocha  - od kuzynki Weroniki z Bieńkówki    
7.00+ Regina Kudela - od Ewy i Andrzeja Żak z rodziną 
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  14  styczeń  - Sobota                   7.00+ Jan Mirocha  - od siostry Marii z rodziną         
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Barbary i 
 Mieczysława Mysior w 50 r. ślubu   

    15  styczeń - Niedziela II Niedziela Zwykła    7.00+ Piotr Rus 7 r. śm. 
9.00+ Józefa, Eugeniusz, Zbigniew i Bogdan Oleś        
10.30+ Henryk Muszyński;  
         + Irena, Józef i Włodzimierz Koćma    12.00* Za parafian    
17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Konrada 
 Kowala w 18 r. ur.   

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 
Śp. Janina Lubach, 85 lat 

Śp. Edward Górnicki 69 lat 
 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  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;  

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 został 
włączony:  

 
Maciej Grzesiak 

 
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczo-

nemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom 
chrzestnym i miej ich w swojej opiece. 


