
 

  

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 
aby On się objawił Izraelowi».                        
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad 
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świę-
tym».                                
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. J 1, 29-34. 

nadal trwa i jest niezbędnym "Miejscem" zbaw-
czych spotkań Boga z każdym człowiekiem. Ozna-
cza to, że człowiek w swoich dziejach nie może 
stworzyć sobie "innego miejsca", innego imienia, w 
którym mógłby być zbawiony. Prawdę tę potwier-
dza cały Nowy Testament. Na przykład św. Paweł 
nazywa Koryntian tymi, "którzy zostali uświęceni 
w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości we-
spół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu 
wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
ich i naszego Pana" 1Kor 1,1-2.  
 W Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym, 
każdy człowiek może odnaleźć nowe imię Boga, 
które wyraża Jego bliskość i miłość.  
 To imię nie przestaje być dla człowieka i 
jego świata Znakiem nadziei i Światłem na drogach 

 Imię to jest dramatycznym świadectwem 
miłości Boga, który posłał swojego Syna na 
świat, aby "życie swoje oddał na okup za wielu". 
Imię to w sposób bezpośredni nawiązywało do 
cierpiącego Sługi Jahwe z Księgi proroka Izaja-
sza oraz do baranka paschalnego z Księgi Wyj-
ścia. W tym wypadku odkrywa ono i wskazuje na 
Jezusa z Nazaretu, który wypełni niezwykłą rolę 
"zgładzenia grzechów świata". To On - według 
świadectwa Jana - jest Tym, który ma wzrastać; 
Tym, który ma chrzcić Duchem Świętym i 
ogniem; który jest Synem Bożym.  
 Imię Jezusa Chrystusa i nierozerwalnie 
związany z nim tytuł: "Baranek Boży" jest nie 
tylko historycznym wspomnieniem, ale spełnia 
ono w dziejach świata rolę Wydarzenia... Ono 
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 S t r .  2  T a b o r  
poszukiwań jedności i pokoju.  
 Wyrazem tego są słowa zapisane w Orędziu 
Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 
2002 roku: "Ogłaszanie się terrorystą w imię Boga, 
zadawanie gwałtu człowiekowi w imię Boga jest 
profanacją religii. Przemoc terrorystyczna jest prze-
ciwna wierze w Boga, Stwórcę człowieka, który 
troszczy się o niego i kocha go. Stoi ona w sprzecz-
ności szczególnie z wiarą w Chrystusa Pana, który 

uczył swych uczniów modlitwy: "Przebacz nam na-
sze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy prze-
ciw nam zawinili" Mt 6,12". Początek nowego wie-
ku nakłada na nas wszystkich, a zwłaszcza na ludzi 
wzywających imienia Bożego, imienia Jezusa Chry-
stusa, szczególne zadania: przywrócenia jedności 
Kościoła oraz poszukiwania dróg prawdziwego po-
koju.       
  Bp. Wacław Depo 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ            
 

12. A fakt, że Jezus narodził się z  
dziewicy? Czy to nie jest historyczne?  

Zarówno Mateusz (1, 18-25), jak i Łukasz 
(1, 26-38) potwierdzają jednoznacznie, choć 
Łukasz mniej wyraźnie niż Mateusz, że Je-
zus został poczęty przez dziewicę o imieniu 
Maryja. Relacja Łukasza niekoniecznie wy-
klucza udział ojca ludzkiego; po prostu go 
pomija. Sednem sprawy jest to, że poprzez 
moc Ducha Bożego „Święte, które się naro-
dzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 
35). Z drugiej strony, Mateusz wyraźnie wy-
klucza ojca ludzkiego. Maryja jest przedsta-
wiona jako niezamężna matka, którą Józef 
planuje oddalić z powodu jej ciąży. Tylko 
objawienie od Boga, że: „z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20), 
przed tym go powstrzymuje. Nie jest wyklu-
czone, że relacja Łukasza ma swój odpo-
wiednik w relacjach o innych postaciach 
Starego Testamentu, których poczęcie uwa-
żano za cudowne, na przykład Samuela 
(Magnificat Maryi jest w dużej mierze opar-
ty na modlitwie Anny w 1 Sm 2, 1-10). Za-
tem dlaczego Mateusz pragnie tak mocno 
postawić kropkę nad „i”? Jednym z możli-
wych wyjaśnień jest to, że Mateusz podej-
muje polemikę z żydowskimi przeciwnika-
mi chrześcijaństwa. Pod koniec Ewangelii 
św. Mateusza znajduje się wyraźna polemi-
ka z tymi, którzy twierdzili, że uczniowie 
wykradli ciało Jezusa z grobu (Mt 27, 62-
66; 28, 11-15). Podobna polemika z tymi, 
którzy kwestionowali pochodzenie Jezusa, 

 
 
 
 
może być również obecna na początku 
Ewangelii. Czy wyraźny zarzut nieprawego 
pochodzenia istniał tak wcześnie wśród ży-
dowskich przeciwników, nie wynika jasno z 
Nowego Testamentu; pojawia się on wyraź-
nie około 150 roku po Chrystusie. W każdym 
razie troska Mateusza  w rozdziale 1 jest 
dwojaka: potwierdzenie, ż Jezus jest Synem 
Dawida poprzez Józefa, przez prześledzenie 
jego genealogii od Abrahama poprzez Dawi-
da do Józefa (ww. 1-17),  i że jest on Masja-
szem, Zbawicielem, Emmanuelem (w tym 
miejscu nie używa określenia Syn Boży) po-
przez działanie stwórcze Ducha Świętego 
(ww. 18-25). Taka jest teologiczna lub reli-
gijna prawda obydwu relacji.  

Jeżeli chodzi o historię, napotykamy tutaj 
granicę metod historycznych. Historia nie 
może ani, ani zaprzeczyć faktu dziewiczego 
poczęcia Jezusa. Prawda o tym pochodzi z 
innego wymiaru, mianowicie z objawienia. 
Proszę Jednak zauważyć, ż w samych opo-
wiadaniach możliwość takiej wiedzy zależy 
od objawienia. W relacji Mateusza, Anioł 
Pański ukazał się Józefowi we śnie, w relacji 
Łukasza, Anioł Gabriel ukazuje się Maryi. To 
jeszcze raz wskazuje, ż zainteresowania oby-
dwu autorów są religijne i teologiczne, nie 
historyczne. 
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

           Czy Kościół popiera PiS? 
Każdy polityk może zyskać uznanie Kościoła dla swojej działalności.  

Wszystko zależy od tego, jaka to działalność. 
 Na tytułowe pytanie niektórzy odpowiadają 
bez namysłu: oczywiście! Tak się jednak dziwnie 
składa, że ci niektórzy prawie zawsze popierają PO 
lub Nowoczesną i sympatyzują z KOD. I tak się też 
jakoś dzieje, że ci ludzie z reguły nie widzą proble-
mu w sprawach, które dla Kościoła są problemem 
zasadniczym. Osoby te z reguły twardo obstają też 
za „kompromisem aborcyjnym”, wiele z nich aktyw-
nie uczestniczyło w 
„czarnym proteście”, a 
prawie wszystkie poparły 
rozpętaną wtedy histerię 
z powodu obawy, że PiS 
zakaże aborcji. Nie prze-
szkadza im, na przykład, 
in vitro, a często doma-
gają się zwiększenia do-
stępności tego procederu. 
Podobnie jest z ich sto-
sunkiem do związków 
partnerskich, w tym ho-
moseksualnych i do paru 
innych rzeczy, które do 
chrześcijaństwa mają się tak, jak Kijowski do ali-
mentów. Krótko mówiąc, ludzie ci – co oczywiste – 
mają takie same poglądy jak partia, którą popierają. 
Z katolicyzmem jednak tych poglądów pogodzić się 
nie da. 
Jeśli ktoś uważa się osobiście dotknięty takim sta-
wianiem sprawy, to niech zadeklaruje zgodę z po-
niższymi punktami, z którymi katolik zgodzić się 
musi: 
1. Sprzeciwiam się cywilizacji śmierci, zwłaszcza 
aborcji, a także sztucznemu zapłodnieniu, próbom 
wprowadzania eutanazji i działań eugenicznych; 
2. Sprzeciwiam się próbom seksualizacji dzieci w 
szkołach w postaci promocji antykoncepcji, mastur-
bacji, a także forsowania ideologii gender. 
Można tych punktów podać więcej, ale już bez 
uznania tych dwu trudno na serio uważać się za ka-
tolika. A przecież już te wystarczą, żeby jasno wy-
szła sprzeczność między deklaracją „jestem katoli-
kiem” a wspieraniem opcji politycznych, które ak-
tywnie uczestniczą w niszczeniu fundamentów cy-
wilizacji chrześcijańskiej. Jeśli ktoś chce, żeby Ko-
ściół beznamiętnie przyglądał się tworzeniu niepra-
wego prawa, jest albo kompletnie odrealniony, albo 
zwyczajnie pracuje dla jego wrogów. Owszem, 
rzecznicy „Kościoła marzeń”, milusiego i mięciut-
kiego, chętnie szermują nabożną gadką o miłości, 

szacunku i chrześcijańskich wartościach, ale po to, 
żeby z tych wartości zrobić ich karykaturę. 
Cóż, najwyraźniej ludzie ci mają niewłaściwe ma-
rzenia. Jeśli sam przewodniczący PO deklarował 
niedawno wiarę „w projekt in vitro, w konwencję 
antyprzemocową” i w to, że „temat związków part-
nerskich wróci i zostanie w Polsce przeprowadzo-
ny”, to raczej nie mieści się to w ramach Ewangelii. 

To nie tak, że Kościół stoi 
po stronie jakiejś partii. Ko-
ściół stoi po stronie Jezusa 
Chrystusa. Jeśli danej opcji 
politycznej bliżej do Jezusa, 
to i do Kościoła jej bliżej. 
PO i Nowoczesna mogą tego 
doświadczyć. Wystarczy, że 
przestaną służyć cywilizacji 
śmierci, a wartości chrześci-
jańskie uczynią swoim 
prawdziwym drogowska-
zem. Proste, nie? 
 
Franciszek Kucharczak 

  „Kiedy szatanowi udaje się  odciągnąć dusze od Komunii św., osiąga swój cel”  (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). 
  „W naszych Komuniach św.  musimy prosić o uzdrowienie z nałogu, ku  któremu najbardziej się  skłaniamy”  (św. Filip Nereusz). 
   



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. W tym tygodniu modlimy się szczególnie o Jedność Chrześcijan, aby  
wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa tworzyli  
   " jedną owczarnię i mieli  jednego Pasterza". 
2. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w na-
szym Kościele. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.  
3. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską tzw. kolęda. Serdecznie dziękujemy za 
wszelką życzliwość i dobro jakiego doznajemy w waszych domach, za złożone 
ofiary, szczere rozmowy i dobre rady. Niech Błogosławieństwo Boże, które 
przyjęliście w waszych domach, przez posługę kapłanów, wydaje wspaniałe 
owoce w waszym życiu.        

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.01.2017-22.01.2017 
          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* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla 
 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól  
 Katolickich w Częstochowie  17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla 
 Konrada Kowala w 18 r. ur.   
  16  styczeń  - Poniedziałek 7.00+ Jan Mirocha   
 - od siostrzenicy Zofii z rodziną     
17.00+ Lidia Biedak - od rodziny Łydka 
  17  styczeń  - Wtorek                7.00+ Jan Mirocha   
 - od siostrzeńca Władysława Biel z rodziną    
17.00+ Zofia i Tadeusz Maciążek - od syna z żoną  
  18  styczeń  - Środa               7.00+ Jan Mirocha  - od rodziny Tąpałów    
17.00  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
          19  styczeń  - Czwartek           7.00+ Jan Mirocha  - od rodziny Wątorów    
17.00+ Zofia i Tadeusz Maciążek - od wnuka  
    Michała z rodziną 

   
  20  styczeń  - Piątek        7.00+ Jan Mirocha  - od Janiny Bednarz z rodziną    
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
            21  styczeń  - Sobota                   7.00+ Regina Kudela   
 - od sąsiadów Janiczek i Musialskich         
17.00+ Zofia i Tadeusz Maciążek  
 - od córki Grażyny   
      22  styczeń - Niedziela    
  III Niedziela Zwykła    7.00+ Tadeusz Lipowy 16 r. śm. 
9.00+ Sylwestra 5 r. śm. i  
 Tadeusz Trzewicarz        10.30+ Marianna Podsiadło r. śm.     
12.00* Sakr. Chrztu św.     
17.00+ Zenobia 1 r. śm. i Mieczysław  
  Gajda  

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 
Śp. Irenę Fonfera, 66 lat 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  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  


