
 

  

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Me-
sjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ-
remu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i 
ogniem».                         
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się nie-
bo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty 
jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Łk 3, 15-16. 21-22  

lecz przede wszystkim były wyrazem ich narodo-
wych, politycznych oczekiwań. Bo nie mieli swoje-
go ni państwa, ni króla. Krajem podzielonym na 
maleńkie skrawki rządzili namiestnicy rzymskiego 
cezara. W narodzie drzemało oczekiwanie na ko-
goś, kto poderwie do walki, poprowadzi przeciwko 
wszystkim znienawidzonym siłom. Co jakiś czas 
wybuchały zbrojne bunty, ale wszystkie kończyły 
się rychłą klęską. Żaden z wodzów nie okazał się 
Mesjaszem, któremu by Bóg pobłogosławił. Wciąż 
więc czekano.     
 My, Polacy, potrafimy zrozumieć to oczeki-
wanie bardziej niż inne narody. Mieliśmy rozbiory, 
mieliśmy okupację, mieliśmy czasy komunizmu. 
Czekaliśmy. I na wodza, i na stosowną okazję, i na 
to, by Bóg nam pobłogosławił. Tak naprawdę to 
wciąż czekamy, bo czujemy się zniewoleni przez 
tych, którzy nas oszukali, wykorzystując naszą na-
iwność i niedoskonałe mechanizmy demokracji. 
Nasze oczekiwania były i są pełne nadziei w Bogu: 

               Poderwać do walki                       
Ja chrzczę was wodą - wołał Jan - On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Kto wtedy 
mógł zrozumieć głębię wymowy tych słów? Trzy 
lata później słowa o Duchu Świętym i ogniu speł-
niły się. Jezusa nie było już wtedy w materialny 
sposób wśród uczniów. Dziś nad Jordanem jest 
obecny. Znak otwartych niebios i gołębicy? Głos 
rozlegający się z nieba? Nie dla wszystkich te 
znaki były czytelne. Bo gdyby były - czy za Jezu-
sem nie poszłyby tłumy? A nie poszły. Wiemy z 
relacji apostoła Jana, że dopiero „następnego dnia 
Jan,... gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: »Oto Baranek Boży«. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem” (J 1,35-
37). Wielkie sprawy miały dojrzewać powoli. 
 Lud oczekiwał z napięciem i wszyscy 
snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest 
on Mesjaszem. Mesjaszem? Czyli kim? Skojarze-
nia tamtych ludzi były nasycone treścią religijną, 
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Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 



 
S t r .  2  T a b o r  

„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” - śpiewa-
liśmy. Czekamy dalej.    
 Naszym wodzem jest Jezus, chce nas prowa-
dzić, ale my jakbyśmy czekali na coś innego. Co 
przed dwudziestu wiekami zrobił Jezus? Ku czemu 
starał się skłonić ludzi? Nie ku zbrojnej walce, ani 
ku politycznej rozgrywce. Św. Paweł przypomina, 
byśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz świato-
wych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na 
tym świecie. Rozumnie, sprawiedliwie, pobożnie... 
To jest program chrześcijan. Wiem, że łatwiej pro-
gramy pisać innym. Wiem, że każdy z nas jest bar-
dziej skory do poprawiania świata niż siebie. A jed-
nak chrześcijanin powinien zaczynać od siebie. Nad 
Jordanem ludzie wyznawali swoje grzechy. A Jan 

wzywał ich do przemiany życia. Jezus także przyjął 
chrzest nawrócenia - choć grzechu nie popełnił. Bo 
On chce nas poderwać do walki wewnętrznej, moral-
nej. O dobro naszych czynów, słów, myśli. O to, by-
śmy rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym 
świecie. Zauważ: na pierwszym miejscu rozumnie! 
Bo też i rozum jest pierwszym darem Boga. Potem: 
sprawiedliwie. To znaczy wedle zamysłu Bożego 
prawa - Dekalog jest jego najkrótszym i zawsze ak-
tualnym streszczeniem. Wreszcie: pobożnie. Bo bez 
oparcia na wierze, modlitwie, wspólnocie wierzą-
cych nie sposób obronić w sobie dobra. Taki jest 
program ochrzczonych wraz z Jezusem. Mój i twój 
program.       
   Ks. Tomasz Horak   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ          

  

74. Jeśli pusty grób wspomniany jest  
dopiero w Ewangelii według św. Marka,  

na ile jest on ważny?  
Czy dowodzi, że Jezus zmartwychwstał? 

  
Sam w sobie, pusty grób nie dowodzi nicze-
go. Jest dwuznacznym faktem czekającym 
na wyjaśnienie. Czy uczniowie popełnili 
błąd i poszli do niewłaściwego grobu, ponie-
waż został pochowany przez nieprzyjaciół 
(takie wydaje się być bezpośrednie znacze-
nie Dziejów Apostolskich 13, 29)? Czy 
uczniowie wykradli ciało (oskarżenie od-
notowane już u Mateusza 28, 11-15)? Czy 
Jezus powstał z martwych (twierdzenie 
chrześcijan)? Są to wszystkie możliwe wyja-
śnienia. Pusty grób, tak jak opowiadania o 
ukazywaniu się Jezusa, nie dowodzi zmar-
twychwstania. To raczej wiara w zmar-
twychwstanie interpretuje znaczenie pustego 
grobu. Być może z tego powodu w pismach 
Pawła był on albo domniemany i ignorowa-
ny, albo nieznany. Podtrzymując pierwszeń-
stwo objawienia oraz proporcjonal-nej doń 
odpowiedzi wiary, pusty grób, tak jak opo-
wiadania o ukazy-waniu się Jezusa, służy 
większemu ukonkretnieniu naszego wyobra-
żenia o zmartwychwstałym Jezusie. W tym 
przypadku potwierdza prawdziwie 
„fizyczny”, lub „cielesny” charakter zmar-
twychwstania. 

Chociaż pusty grób jest wspomniany dopiero 
w pismach Marka około 69 roku, nie ma ra-
czej dostatecznych podstaw, by wątpić w hi-
storyczny rdzeń tej tradycji. Najprostsze jej 
stwierdzenie znajduje się u Jana 20,1: „A 
pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Mag-
dalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu”. Maria Magdalena jest 
tą osobą, na którą wskazują wszystkie trady-
cje. W stanie rozpaczy (J 20, 2. 11-15) szła 
do grobu, być może by sprawić Jezusowi 
właściwy pochówek, i stwierdziła, że jest pu-
sty. Zakładając, że chodziło o grób, który był 
znany, czy Kościół pierwotny mógłby był 
głosić zmartwy-chwstanie Jezusa, gdyby cia-
ło leżało w grobie? Warto zauważyć, że sam 
pusty grób nie był nigdy w tym czasie kwe-
stionowany, ale tylko jego interpretacja (Mt 
28, 15). 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłego: 

 

Śp. Kazimierza Sojkę, 64 lata 
 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  3  

     Zaułek słuszności 
                                             Ludzie są równi, a nie wyrównani. 

W miejscowości Eureka, w hrabstwie Humboldt w 
Kalifornii, 19 stycznia 2019 r. miał się odbyć femi-
nistyczny Marsz Kobiet. Pla-
nowano, że manifestacja bę-
dzie nawiązywać do drugiej 
rocznicy marszu w Waszyng-
tonie, podczas którego femi-
nistki protestowały przeciw 
inauguracji prezydentury Do-
nalda Trumpa. Marsz został 
jednak odwołany przez organi-
zatorów, ponieważ… miało w 
nim uczestniczyć za dużo białych. Feministki zamie-
rzają maszerować później, gdy parytet rasowy bę-
dzie im się zgadzał. 
Pytanie, czy to już nie jest rasizm – w tym wypadku 
dyskryminacja białych? To dziwne, że funkcjonariu-
sze politycznego słuszniactwa nie rozwiązali jeszcze 
tej sprawy tak jak w ideologii gender. Można było 
przecież uznać, że rasa (podobnie jak płeć) jest kwe-
stią wyboru, a kolor skóry (podobnie jak różnice w 
budowie ciała kobiet i mężczyzn) nie ma z rasą żad-
nego związku. No bo jak to tak, żeby, dajmy na to, 
czarnoskóra kobieta nie mogła być białym mężczy-
zną albo na odwrót? Jeśli ktoś tak chce, to w imię 
czego można mu zabronić? Idźmy dalej – zauważ-
my, że niesprawiedliwość istnieje też na odcinku 
rasowo-wiekowym. Dlaczego żółty starzec nie mo-
że być czerwonoskórym dzieckiem? A dlaczego w 
ogóle wszyscy nie możemy być fioletowi, jeśli taka 
wola? 
Ależ nas ta natura urządziła – co krok to naruszanie 
praw człowieka. Na przykład: rodzi się człowiek i 
jest mały. A dlaczego nie duży? Albo taka blondyn-
ka – no dlaczego ta kobieta nie ma naturalnie czar-
nych włosów? Farbowanie nie załatwia sprawy, po-
tem prześmiewcy kpią, że blondynka ufarbowana na 
brunetkę to sztuczna inteligencja. A właśnie: dlacze-
go nie ma dowcipów o brunetkach? Brunetek jest 
więcej, więc i żartów na ich temat powinno być wię-
cej. Ba – nawet o blondynach nie ma dowcipów, o 
brunetach nie wspominając. Wszędzie nierówność, 
wszędzie krzywda i deptanie praw. I teraz człowiek 

musi to naprawiać. Zrównywać, zrównywać, zrów-
nywać, a gdy tylko się gdzieś wprowadzi sprawie-

dliwość, zaraz z innej strony wy-
łazi demon wykluczenia. 
– Jestem za równością kobiet – 
usłyszałem kilka dni temu od pa-
ni, którą chciałem przepuścić w 
drzwiach. A ja nie jestem za rów-
nością kobiet, ja po prostu wiem, 
że kobiety są równe mężczy-
znom. Niestety – bo kiedyś my-
ślałem naiwnie, że są lepsze od 

facetów. Nadal jednak zamierzam przepuszczać ko-
biety (rasy dowolnej) przodem, bo uparcie je szanu-
ję. Wolę być w opinii feministek męską szowini-
styczną świnią niż w swoim przeświadczeniu cha-
mem. Równość to nie jednakowość. 
Nie da się tu stworzyć człowieka idealnego i lepiej 
się z tym pogodzić. Nowy wspaniały świat, wyśnio-
ny przez działaczy laicyzmu, to nie tutaj. My nie 
jesteśmy zbawicielami świata. Świat już ma swoje-
go Zbawiciela. I to On dał nam przykład, jak zwy-
ciężać mamy. Nie jak Bonaparte, jak komuniści czy 
feministki, drogą podboju – bo to kosztowne, a 
chwilowe – tylko drogą miłości. 
                                   Franciszek Kucharczak 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGOMODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO      

                      

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości           
do lepszego poznawania Ciebie i Twoich            

doskonałości Bożych,                                               
o dar rozumu do lepszego zrozumienia  

ducha  tajemnic wiary świętej,                                            
o dar umiejętności, abym w życiu kierował 

się zasadami tejże wiary,                                               
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie 

szukał rady i u Ciebie ją zawsze            
znajdował,                                                     

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani 
względy ziemskie nie mogły mnie od     

Ciebie oderwać,                                            
o dar pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską          
miłością,                                                        

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się        
grzechu,   który Ciebie, o Boże, obraża.                          

Amen.   Św. Jan Paweł II 

Do wspólnoty Kościoła zostali 
włączeni:  

Jakub Piotr Baszko 
Miłosz Szymon  Zieliński 

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym 
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.01.2019-20.01.2019r 

                        13  styczeń -  Niedziela 
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
         wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
         Damiana Lipki w 30 r. ur. - od rodziców 
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
           wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
           Piotra Zbierańskiego w 10 r. ur.  
10.30+ Mieczysława i Jan Hoc i zm. rodziców 
12.00* Sakr. Chrztu Św.   
17.00+ Marian Słowik - od siostry Wandy   
                     14  styczeń  -  poniedziałek 
7.00  + Anna Janus  
              - od wychowanków kl A z rocznika 1961 
7.00+ Kazimierz Sojka  - od siostry Jadwigi  
17.00+ Marian Kowalski - od rodziny Golanków 
                         15  styczeń -  wtorek 
7.00+ Kazimierz i Marianna Kaszta  
7.00+ Kazimierz Sojka - od Beaty i Sebastiana 
Żmuda   
17.00+ Eugeniusz Szlachta  
        - od chrześniaka Zdzisława Szlachty z rodziną  
                        16  styczeń  -  Środa 
7.00+ Anna Janus  
    - od rodziny Rymarczyków i Krystyny Milejskiej 

7.00+ Kazimierz Sojka  
                 - od siostry Heleny z Zenonem  
17.00 * Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                          17  styczeń -   Czwartek 
7.00+ Józef, Anna, Jan i Katarzyna Wrona 
17.00+ Eugeniusz Szlachta - od rodziny Biedaków 
                            18  styczeń  -   Piątek 
7.00+ Anna Janus   
            - od uczniów rocznika 1968-1976 kl A  17-
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
                           19  styczeń  -   Sobota 
7.00+ Genowefa Jurczak  
              - od Anny i Władysława Michalczyków 
17.00+ Eugeniusz Szlachta  
                 - od brata Stefana z rodziną 
                          20  styczeń -  Niedziela       
7.00+ Piotr Rus w 9 r. śm.  
9.00+ Genowefa Jurczak - od męża z synem Łuka-
szem 
10.30+ Zofia, Apolinary, Marianna i Piotr  
           Stanek; + Ignacy i Waleria Muszyńscy;  
         + Helena, Alfred i Józef Kwiecińscy 
12.00+ Marianna Podsiadło w r. śm.    
17.00+ Sylwestra Trzewicarz w 7 r. śm.   

 

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;  

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  
 

1.  Uroczystość Chrztu Pańskiego, czyli Chrzest Jezusa w Jordanie, zapowiada Sakrament Chrztu św. 
2. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w piątki w 
Mszy św. zbiorowej o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych. 
3. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i do-
bro jakiego doznaliśmy w waszych domach, za złożone ofiary, szczere rozmowy i dobre rady. Niech Bło-
gosławieństwo Boże, które przyjęliście w waszych domach, przez posługę kapłanów, wydaje wspaniałe 
owoce w waszym życiu. Jeżeli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie mógł przyjął błogosławieństwa w swoim 
domu, to można jeszcze umówić wizytę z księdzem po Mszy świętej w zakrystii. Od jutra powracamy do 
porządku odprawiania Mszy św. i funkcjonowania kancelarii parafialnej z przed kolędy. 
4. Za tydzień III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Już dzisiaj, 
składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 
5. W przyszłym tygodniu odbędą się w Panamie 34 Światowe Dni Młodzieży. Módlmy sie o szczęśliwą 
podróż dla uczestników i dobre owoce spotkania z Ojcem Świętym. 
6. Dzisiaj o godz. 16.00 w kościele na osiedlu Syberka w Będzinie odbywa się Koncert Galowy wieńczą-
cy 25. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Wstęp na koncert jest 
wolny. Serdecznie parafian zachęcamy do skorzystania z tak pięknej oferty.  

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się  
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

w Kościele katolickim oraz prawie  Diecezji Sosnowieckiej. 


