
 

  

 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł 
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza:                                  
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.  
 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Pio-
trem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego 
Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.         
 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o kró-
lestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Mt 4, 12-23 

życiu nie ogarnęły duchowe ciemności i wewnętrz-
ne mroki. Nawet dzieci nie są wolne od tych do-
świadczeń. Dlatego człowiek prędzej czy później 
stawia pytanie o sens życia i o sens istnienia świata. 
A gdy nie potrafi znaleźć odpowiedzi, gdy ciemno-
ści długo nie ustępują, gdy po omacku szukając 
drogi przez życie, raz, drugi, dziesiąty rozbije sobie 
głowę o czyhające wokół przeszkody... A gdy 
uzna, że życie, świat i cała ta szamotanina nie mają 
sensu, pozostaje upić się, sięgnąć po narkotyk lub 
skoczyć w ciemność jeszcze większą, życie sobie 
odbierając. Ale czy to ma sens?  

      WSCHODZI RADOŚ  Ciemności bywają różne: gdy noc nastaje, 
gdy wokoło zamęt i kraj pogrążony w niepewno-
ści, gdy zło się rozprzestrzenia, gdy brakuje pra-
cy, królują przemoc i bezmyślność. Czy nie jeste-
śmy narodem kroczącym w ciemnościach? Go-
rzej, gdy ciemności ogarną rodzinę i sprawy oso-
biste — jakże ciemno w sercu. Mrokiem spowija-
ją nas doniesienia o wojnach i kataklizmach. 
Ciemnością jest zawsze chwila śmierci bliskich. 
Pokażcie mi człowieka, którego by choć raz w 
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 S t r .  2  T a b o r  
 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał świa-
tło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać... Czy 
prorok i Ewangelista mówią tylko o mieszkańcach 
Galilei? Nie, także o nas. Zważcie, że Jezus zaczyna 
nauczanie nie od teoretycznych wywodów na temat 
sensu życia. Nie od prób wyjaśniania zawiłości hi-
storii świata. Zaczyna od — zdawać by się mogło 
banalnego — wezwania: Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie! Całą filozofię sen-
su życia Jezus odłożył na później i nie słowa były 
najważniejsze, On po prostu zmartwychwstał. 
 Mieszkańcom cienistej krainy śmierci świa-
tło wzeszło jednak już, od razu, gdy tylko zaczął 
głosić Ewangelię. Co w niej było takiego niezwy-
kłego? Człowiek! Taka jest logika Bożego planu: 
Syn Boży staje się człowiekiem, aby człowiekowi 
przywrócić jego godność, wielkość, znaczenie. Tę 
najprostszą wielkość zasadzającą się na sumieniu 
czystym i prawym, na dobroci wobec innych, na 
wymaganiach stawianych sobie, na pokorze i ufno-
ści wobec Boga.    
 Nieefektowna taka wielkość? Nie będę prze-

konywał. Trzeba jej doświadczyć, by odkryć, jak 
bardzo potrafi wypełnić serce człowieka, ile pokoju 
wlać w otoczenie. Wiele dręczących problemów, 
pytań, wątpliwości rozjaśnia się wtedy i maleje. Ży-
cie nabiera sensu, a każdy dzień nowego blasku. 
Czy ciemności znikają bez reszty? Bynajmniej. Ale 
człowiek nawet w mroku odnajduje drogę bez-
pieczną, pełną pokoju i radości.      
 Czy wszyscy chrześcijanie tą drogą idą? I 
tak, i nie. Drogi, którą jest Jezus i Jego Ewangelia, 
trzeba bowiem szukać wciąż na nowo. Zauważ, to 
dwie sprawy: Najpierw trzeba szukać Jego samego 
— nie historycznego wspomnienia, nie postaci z 
podręczników, ani nawet z kazań. Żywego, bliskie-
go, towarzyszącego nam na każdym kroku. Po dru-
gie — trzeba poznawać głębiej i dokładniej treść 
Ewangelii zapisanej na kartach Nowego Testamentu 
i obecnej w żywej tradycji Kościoła. Gdy Pan jest 
światłem naszego życia, lęki znikają. Wschodzi ra-
dość.       
  Ks. Tomasz Horak 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ            
 

13.No dobrze, a czy Maryja i Józef  
wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym,  

kiedy się urodził?  
Prawdopodobnie nie, ale my wiemy. Rozu-
miem przez to, raz jeszcze, że opowiadania 
o dzieciństwie Jezusa według Mateusza i 
Łukasza nie są - ściśle mówiąc - relacjami 
historycznymi, chociaż mogą zawierać pew-
ne wspomnienia historyczne, jak już wcze-
śniej mówiliśmy. Wbrew wielu teoriom i 
hipotezom, które w ciągu wieków wysunię-
to, faktem jest, że po prostu nie wiemy jakie 
źródła Mateusz i Łukasz mieli do dyspozy-
cji. Wiemy natomiast, że te dwa opowiada-
nia o dzieciństwie są relacjami uderzająco 
różnymi i że są mocno obciążone zaintere-
sowaniami religijnymi i teologicznymi. 
Wiemy również, że zgadzają się oni w naj-
bardziej istotnym punkcie wiary chrześci-
jańskiej, w tym mianowicie, że Jezus jako 
Syn Boży został poczęty przez Ducha Świę-
tego i zrodzony z Dziewicy Maryi. To pozo-
staje wiecznie prawdą, jakiekolwiek było  

 
faktycznie osobiste doświadczenie Maryi i 
Józefa. Powiedzieć, że Maryja i Józef praw-
dopodobnie nie wiedzieli, w czasie Jego na-
rodzenia, że był On Synem Bożym, ale że 
my wiemy, znaczy tyle, co powiedzieć, że 
my patrzymy na życie Jezusa z uprzywilejo-
wanej perspektywy naszej wiary w zmar-
twychwstanie. Znamy, jak gdyby, całą histo-
rię. 
 Czy to oznacza, że powinniśmy od-
rzucić opowiadania jako „tylko bajki”? W 
żadnym razie. Taka reakcja zdradza takie na-
stawienie umysłu, które stawia znak równo-
ści pomiędzy faktem historycznym, a praw-
dą. Przez wieki ludzie przeżywali, tak jak i 
my przeżywamy w każde Boże Narodzenie, 
cudowną prawdę opowiadań o dzieciń-stwie 
Jezusa według Mateusza i Łukasza. Są one 
prawdziwe, ponieważ dotykają tego, co w 
naszych sercach najgłębsze i dają nam nowe 
życie i nadzieję. Są tym bardziej prawdziwe, 
że w konkretnych i wzruszających obrazach 
głoszą kim naprawdę był i jest w samym 
środku swej istoty Jezus z Nazaretu. 
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2 0 1 7 ,  n u m e r  4  

ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

                        Uczciwość selektywna  
 
               Każdemu zdarza łamać się zasady, ale nie każdy z łamania robi zasadę 

 Jak to się dzieje, że gdy zostawisz w miejscu 
publicznym, powiedzmy, rower bez zabezpieczenia, 
prawie na pewno ktoś 
go ukradnie? Cóż, 
ktoś powiedział, że 
cnota to chroniczny 
brak okazji. Bardzo 
wyraźnie wyszło to 
swego czasu na auto-
stradzie w Holandii, 
gdy otworzył się kon-
tener wiozący dzie-
siątki tysięcy euro 
przeznaczonych do 
bankomatów. Wszę-
dzie fruwały bankno-
ty, a ludzie zbierali je 
i odjeżdżali. Tylko 
jedna osoba przynio-
sła banknoty kierowcy. Pozostali nakradli się i odje-
chali. Ci poważni, zamożni, „cnotliwi” Holendrzy. 
Jak byłoby u nas? CBOS przeprowadził właśnie 
sondaż, z którego wynika, że tylko co piąty Polak 
uważa, że należy mieć wyraźne zasady moralne i 
nigdy od nich nie odstępować. Niemal dwukrotnie 
więcej rodaków jest zdania, że wyjątkowo można od 
zasad odstąpić, zaś 12 proc. w ogóle nie uważa za 
stosowne kierowanie się ustalonymi zasadami. Po-
nad dwie trzecie badanych uznało, że określenie 
czegoś za dobre lub złe to wewnętrzna sprawa każ-
dego człowieka. To od 12 punktów procentowych 
więcej niż w podobnym badaniu w 2013 roku. 
Skoro tak, to lepiej mieć oczy dookoła głowy. Zaw-
sze przecież można trafić na człowieka zasad, który 
akurat ma poważną potrzebę od nich wyjątkowo od-
stąpić i – również wyjątkowo – dać mi w zęby, sko-
pać oraz zabrać mój portfel. 
Skoro ludzie zasady moralne uzależniają od sytuacji, 
to i zabicie człowieka usprawiedliwią. A takie przy-
padki wcale nie są rzadkie, zważywszy choćby licz-
bę aborcji eugenicznych. Ludzie, którzy „usuwają” 
dzieci chore, robią to przecież „wyjątkowo”. Oni 
przecież są przyzwoici i dobrzy, i nigdy by dziecku 
nawet klapsa nie dali, no ale że nadarzyło się akurat 
chore… 
Kiedyś w radiu usłyszałem faceta, który, choć kato-
lik, tak uzasadnił swoje poparcie dla procederu in 
vitro: „Przecież prawie nie ma ludzi, którzy by ak-
ceptowali w całości naukę Kościoła”. Pomyślałem 
sobie: Ciekawe, czy ten delikwent akceptuje wszyst-

kie przepisy ruchu drogowego? Może ma taką zasa-
dę, że wprawdzie uznaje światła na skrzyżowaniach, 

ale tylko zielone? A 
może przestrzega 
prawie wszystkich 
przepisów, z wyjąt-
kiem jeżdżenia pra-
wą stroną jezdni? 
Jasne, że ludzie 
zawsze robili złe 
rzeczy, ale nie zaw-
sze w takiej liczbie 
twierdzili, że to są 
rzeczy dobre, a 
przynajmniej uspra-
wiedliwione. Społe-
czeństwa chrześci-
jańskie na ogół po-
wszechnie uznawały 

dobro za dobro, a zło za zło. Ludzie średniowiecza, 
na przykład, kradli, zabijali i robili inne złe rzeczy, 
ale gdyby CBOS zrobił wśród nich ankietę, nie 
twierdziliby, że ich łajdactwa to nowatorska metoda 
realizowania Ewangelii. 
Jezus powiedział, że Duch Święty przekona świat o 
grzechu. Przyjdź, Duchu Święty. 
 
   Franciszek Kucharczak 

  
 „Bóg nigdy nas tak nie jednoczy ze  sobą jak wtedy, kiedy znajduje się w nas sakramentalnie, w osobie, a my  jesteśmy duchowo w Nim wcieleni.  Jesteśmy tak silnie przez Niego  przyciągani i zjednoczeni z Nim  węzłem nierozerwalnej miłości, iż  stanowimy jedno”  (św. Albert Wielki). 
  



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Za tydzień 29 I 2017r serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd  
 w wykonaniu Studentów Akademii  Muzycznej na Mszy św. o  
 godz. 17.00 oraz po Mszy św.   

    2.  W środę 25 I 2016r  w Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła,  
 nasz  Ks. wikariusz Paweł obchodzi swoje imieniny. Z tej  okazji 
 życzymy mu opieki wspaniałego patrona. Błogosławieństwa Bożego  
 w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask, owocnej pracy w  naszej 
 parafii i wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże!   

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22.01.2017-29.01.2017 
   22  styczeń - Niedziela     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   
      23  styczeń  - Poniedziałek 7.00+ Regina Kudela   
 - od Zofii Grajdek z rodziną     
17.00+ Zofia i Tadeusz Maciążek  
 - od wnuka Wojciecha  
          24  styczeń  - Wtorek                7.00+ Stanisław Cop  - od żony Janiny    
17.00+ Dariusz 3 r. śm., Zdzisław, Helena i Hen-

ryk Firek; + Zofia, Józef i Anna Paciej 
          25  styczeń  - Środa               7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Ks. Pawła z racji im.    17.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha  Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej  dla  
 Ks. Pawła z racji im.          Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
  26  styczeń  - Czwartek           7.00+ Stanisław Cop  - od syna Krzysztofa i Beaty    

17.00+ Zofia Maciążek  
 - od pracowników Zakłady Gospodarki  
  Komunalnej w Ogrodzieńcu 
  27  styczeń  - Piątek        7.00+ Stanisław Cop   
 - od córki Lidii z mężem i rodziną    
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  28  styczeń  - Sobota                   7.00+ Stanisław Cop   
 - od córki Alicji z mężem i rodziną         
17.00+ Zofia Maciążek - od pracowników Urzędu 
 Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu   
 29  styczeń - Niedziela     IV Niedziela Zwykła    7.00+ Henryk Słowikowski 2 r. śm. - od rodziny 
9.00           
10.30+ Kazimierz Janiec 1 r. śm.         
12.00* Sakr. Chrztu św.     
17.00+ Konstanty, Magdalena i Józef Piątek   

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłego: 

 
Śp. Kazimierza Żurka , 69 lat 

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


