
 

  

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.                 
W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w 
ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W 
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.     
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwo-
ływał rok łaski Pana».                   
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Po-
czął więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». Łk 1, 1-4; 4, 14-21  

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, 
aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Mógł to uczynić każdy Izraelita. Tym razem do 
czytania powstał Jezus - syn cieśli, sam pewnie też 
cieśla. Znali go od dziecka. Ale nie jako mówcę. 
Dlatego oczy wszystkich w synagodze były w Nim 
utkwione. Każdego szabatu Boże słowo świętej 
księgi było komentowane słowem ludzkim. I w ten 
sposób ludzkie słowo nabierało mocy słowa Boże-
go.            
Zauważ, że do dziś zwykło się kazanie nazywać 
„słowem Bożym” - choć jest słowem człowieka. 
Przygotowuje je i wygłasza ksiądz - czy to będzie 

               Moc Słowa Bożego                        
Kapłan Ezdrasz czytał z tej księgi... od rana aż do 
południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, 
którzy byli zdolni słuchać…   
 Dla Izraelitów zapisane w świętych księ-
gach słowo Boże było wielką świętością. Nieraz 
próbowano im tę świętość odebrać. Pierwsze czy-
tanie dzisiejszej liturgii opowiada o tym, jak uro-
czyście odczytano świętą księgę po powrocie z 
niewoli babilońskiej. Cały lud płakał, gdy usły-
szał te słowa Prawa - notuje kronikarz. 
 Cztery wieki później Jezus przyszedł do 
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 
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wiejski proboszcz, czy wikary w mieście, czy bi-
skup, czy wreszcie papież. Kto do nas wtedy mówi? 
Bóg? Nie, mówi człowiek. Bardziej czy mnie prze-
konywająco, lepiej bądź gorzej literacko. Czy jego 
słowa - ludzkie słowa - mogą mieć moc słowa Bo-
żego? Gotowiśmy bez wahania odpowiedzieć: nie! 
A słowa odczytywane z tej samej księgi, z której 
czytał kapłan Ezdrasz, a później Jezus? Czy odbie-
ramy je jako Boże słowo? A jeśli nawet - to tak 
trudno nam dotrzeć do jego treści, bo język, sposób 
argumentacji, obrazy, porównania są tak dalekie od 
naszego codziennego sposobu myślenia i mówienia. 
Homilia może poruszyć tylko jakiś jeden wątek, nie 
sposób w niej tłumaczyć wszystkich zawiłości tek-
stu. Trudna jest więc droga do treści Bożego słowa. 
Wiem o tym dobrze, bo co tydzień przygotowuję 
kazanie. I wiem, że te moje słowa niosą w sobie du-
chową siłę, która mnie samego zadziwia. I to tym 
bardziej, im dłużej jestem kaznodzieją. Dlatego mó-
wię: mamy problem! I kaznodzieja, i słuchacz. Ja i 
Ty. Co nam zostaje? Pokornie uwierzyć w moc sło-

wa zapisanego na kartach Pisma Świętego. Ta wiara 
pomoże kaznodziei być nie tylko mówcą, ale świad-
kiem słowa. Słuchaczowi - otworzyć umysł i serce 
nie tylko na słowa, ale na działanie łaski Bożej, na 
natchnienia Bożego Ducha, na Bożą prawdę. 
 A Bożej prawdy to my szukać musimy. I nie 
powinny nas zrażać trudności starożytnego tekstu. 
Biblia przez tysiące lat zachowała aktualność, jest 
tłumaczona na współczesne języki, jest wciąż przed-
miotem studiów i dociekań, jest drukowana i czyta-
na. Nie stała się zabytkiem z bibliotecznych półek, 
jest książką wciąż żywą. Czy już to samo nie zadzi-
wia? Zadziwia i mnie, profesjonalistę. Bo nie przy-
zwyczaiłem się do Biblii jak do czegoś oczywistego, 
zwyczajnego i codziennego. Po kilku dziesiątkach 
lat „zawodowego” z nią kontaktu jest dla mnie wciąż 
zaskakująca i świeża. Dlatego czytam ją - i dla sie-
bie, i dla innych. Bo wiele razy przekonałem się, że 
jest potrzebna. Że odmienia serca i sumienia. Że bu-
dzi nadzieję i radość roznieca. A przecież naszą 
ostoją jest radość w Panu.  Ks. Tomasz Horak   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ          
76. Czy twierdzisz, że Jezus stał się czymś,  

czym przedtem nie był? 
Nie. Nigdy tak nie było, żeby Jezus nie był Synem 
Człowieczym i Synem Bożym, Chrystusem i Pa-
nem. Są wprawdzie teksty biblijne, które, wzięte 
same w sobie, wydają się wskazywać na coś prze-
ciwnego. Na przykład, mowa Piotra w dniu Pięć-
dziesiątnicy, która głosi zmartwychwstanie Jezusa, 
Jego wywyższenie na prawicę Boga i zesłanie Du-
cha, kończy się słowami: „Niech więc cały dom 
Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezu-
sa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Pa-
nem, i Mesjaszem” (Dz 2, 36). Brzmi to tak, jakby 
Jezus został ustanowiony jako Pan i Mesjasz po raz 
pierwszy przy zmartwychwstaniu, a przecież ten 
sam autor (Łukasz) już w opowiadaniach o dzieciń-
stwie przedstawiał Jezusa jako Syna Bożego, który 
zasiądzie na tronie Dawida (Łk 1, 32). Konieczne są 
zatem dwa spostrzeżenia. 
Po pierwsze, pojedyncze teksty mogą być wyodręb-
nione z ich kontekstów w pismach Nowego Testa-
mentu i analizowane pod kątem ich możliwego 
miejsca i znaczenia w rozwijającej się i różnorodnej 
dynamice ewoluującej chrystologii Kościoła pier-
wotnego. Jest to pożyteczne i konieczne przedsię-
wzięcie dla specjalistów, którzy starają się lepiej 
zrozumieć, jak dokładnie rozwijała się chrystologia 
Kościoła. Ale nawet ci specjaliści muszą w końcu 
włożyć te teksty z powrotem do ich kontekstu i zo-
baczyć je jako część pełnej teologii autora. Poza 
tym, szanując różnorodność i indywidualność róż-
nych pism Nowego Testamentu, ostatecznym celem 
takiej analizy jest znalezienie zasadniczej zgodno-

ści, która uzasadnia taki rozwój chrystologiczny na-
wet w jego różnorodności. Ja znajduję ją w prokla-
macji, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Wszyst-
kie następujące po niej stwierdzenia chrystologiczne 
są próbą interpretacji w różnych okolicznościach 
znaczenia zmartwychwstałego Jezusa. 
Po drugie, kiedy nazywamy Jezusa Panem i Chrystu-
sem, Synem Człowieczym i Synem Bożym, staramy 
się wyrazić znaczenie Jego życia jako całości w 
świetle wiary w zmartwychwstanie. Powiedzieć, że 
Jezus zmartwychwstały jest teraz Synem Bożym to 
powiedzieć, że zawsze był Synem Bożym, czy cof-
niemy Jego pochodzenie do chrztu, czy do poczęcia, 
czy do początku stworzenia (zob. pytanie 14). Jed-
nakże, z drugiej strony, mówimy, że jest Synem Bo-
żym w tym życiu ludzkim, jakie faktycznie było Je-
go udziałem, ze wszystkimi zmaganiami i pokusami, 
radościami i smutkami, jakich osobiście doświad-
czył. Późniejsze stwierdzenia chrystologiczne Ko-
ścioła nie mają na celu negowania pełnej rzeczywi-
stości Jego życia i doświadczenia ludzkiego; mają na 
celu jej potwierdzenie. Życie ludzkie Jezusa było 
własnym życiem ludzkim Boga! Lecz było to życie 
ludzkie, w którym wzrastał w mądrości, w latach i w 
łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 40. 52). 

Do wspólnoty Kościoła została 
włączona:  

Magdalena Maja Bielawska 
 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu 
dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej 

ich w swojej opiece. 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  5  

                Kto i co ucywilizowało cywilizacje?  
           Gdy ludzie porzucają Kościół, to nie Kościół upada, lecz ci, co go porzucają.  

Krzywimy się na zwyczaje panujące w dawnych cy-
wilizacjach: wielożeństwo, wielobóstwo, czary, 
ofiary z ludzi. To się zmieniło, gdy na-
uka Chrystusa ucywilizowała cywiliza-
cje. Co prawda grzeszna natura człowie-
ka nie poszła na urlop, ale gdy chrześci-
janie robili coś złego, wiedzieli, że to 
złe. Nawet gdy pomiatali bliźnimi, 
gdzieś im się w głowach telepało, że 
Chrystus utożsamiał się z pomiatanymi. 
I to owocowało. Gdy trzymano się nauki 
Chrystusa, dawało się to pozytywnie 
odczuć w codziennym życiu. Jeśli 
gdzieś było inaczej, to dlatego, że tam 
od nauki Chrystusa odchodzono. Nie 
naruszano jednak fundamentów, bo cy-
wilizacja Zachodu nie kwestionowała 
zasad chrześcijaństwa. Gdy zaczęła to 
robić (mniej więcej od rewolucji francuskiej), zaczę-
ły wracać demony przeszłości, tyle że jeszcze zło-
śliwsze i przebrane w szaty nowoczesności. 
Wraca więc poligamia. Na razie jeszcze nie można 
mieć dwóch żon, ale już i w parlamentach poważnie 
mówi się o związkach wieloosobowych. Wstępem 
do kompletnego rozbicia instytucji małżeństwa, a co 
za tym idzie rodziny, jest legalizacja związków part-
nerskich. I nie chodzi tylko o „stadła” osób tej samej 
płci, lecz o państwową pieczęć pod egoizmem tych, 
co muszą mieć przywileje, choć nie tkną obowiąz-
ków. Nowa poligamia będzie gorsza niż pogańska, 
bo tam przynajmniej płeć była określona. Teraz ab-
solwenci studiów „gender” pouczą maluczkich, że 
płeć się wybiera i nie ma to żadnego związku z wy-
glądem ciała. Tak więc „małżonkowie” będą mogli 
sobie ustalić: dziś za męża robi Krystian, jutro Ro-
bert, pojutrze Wanda. A za dwa lata może i Krasula. 
A wielobóstwo jak wraca? A choćby przez 
„neutralność światopoglądową”. Natura nie znosi 
próżni. Nie ma możliwości, żeby człowiek tkwił w 
tym świecie, obojętny jak Eskimos na meczu Male-
diwów z Czadem. Instynkt stworzenia jest zbyt silny 
i człowiek musi w coś wierzyć. Znamiennym przy-
kładem był prof. Religa, który – choć twardo dekla-

rował ateizm – nie operował w piątki trzynastego. 
To charakterystyczne, że społeczeństwa w dużej 

mierze ateistyczne są najbardziej podat-
ne na przesądy, spirytyzm, magię. Jest to 
zgodne z zasadą, że kto nie wierzy w Bo-
ga, ten musi wierzyć w byle co. 
Ofiary z ludzi? Nawet Aztekowie wysia-
dają wobec tego, co się robi powszech-
nie. Takiego ludobójstwa, jakie prakty-
kuje się pod nazwą aborcji, nie było w 
historii świata. Ofiary te składa się na 
ołtarzach bogini Tolerancji, bogini Wol-
ności i boga Wyboru. A bóstwa żądają 
coraz więcej. Zaczynają pożerać również 
ludzi starych, chorych albo zniechęco-
nych. Spartańskie praktyki zrzucania w 
przepaść osób kalekich to nic w porów-
naniu z dzisiejszą eugeniką. Ciekawa 

rzecz: jakoś dziwnie mało rodzi się dzieci z Dow-
nem. Nagłe ozdrowienie społeczne? Społeczeństwa, 
które tak się zachowują, upadną, a na ich miejsce 
przyjdą barbarzyńcy. Zwykle są trochę nieokrzesa-
ni, potrafią jednak odróżnić czarne od białego, zgni-
łe od świeżego. Przyjmą więc Chrystusa. Od kogo? 
A choćby od misjonarzy z Afryki. Albo z jakiego 
Wietnamu.       
       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 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Jana Pilarskiego, 75 lat 
Śp. Bonifacego Synoradzkiego, 88 lat 

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen." 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.01.2019-03.02.2019r 
                      27  styczeń -  Niedziela  
7.00+ Kazimierz Janiec  w 3 r. śm. - od żony 
9.00+ Grzegorz Słomiński - od żony i syna 
10.30+ Henryk Słowikowski w 4 r. śm.  
               - od rodziny 
12.00* Sakr. Chrztu Św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary  
   Ducha Świętego, wszelkie łaski, opiekę  Matki Bożej   
   dla Stefanka Salejdaka w 1 r. ur. i  jego rodziców 
17.00+ Dariusz w 5 r. śm. i Zdzisław Firek  
                     28  styczeń  -  poniedziałek 
7.00+ Marian Kowalski - od Celiny z mężem 
7.00+ Jan Pilarski   
       - od Władysławy i Henryka Mieszczanków  
17.00+ Eugeniusz Szlachta  
    - od Heleny Wójcik i Cecylii Lendor z rodzinami 
                           29  styczeń -  wtorek 
7.00+ Eugeniusz Szlachta  
                - od Krzysztofa z rodziną z Łaz  
7.00+ Jan Pilarski  
         - od Doroty i Sławomira Antoniak z rodziną 
17.00+ Magdalena Konstanty i Józef Piątek 
                          30  styczeń  -  Środa 
7.00+ Rafał Banaś - od rodziny Siembabów i Majchrów  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                      31  styczeń -   Czwartek 
7.00+ Genowefa Jurczak - od Małgorzaty Jurczak z 

rodziną 
17.00+ Rafał Banaś   
             - od rodziny Kurzejów z Myszkowa 
                              01  luty  -  I  Piątek 
7.00+ Rafał Banaś  
           - od Grażyny Gołuchowskiej z rodziną   
17.00 * Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
                             02  luty  -  I  Sobota                  
                Uroczystość Ofiarowania Pańskiego  
                      - Matki Bożej Gromnicznej 
7.00+ Genowefa Jurczak - od sąsiadów z Mokrusa;  
        Dziedziców, Szymuszków, Latosińskich i  
         Marianny  i Jadwigi Jurczak 
9.00+ Marian Wojciechowski w 1 r. śm.  
                 - od żony i dzieci 
15.00* Cementownia 
16.00* Żywy Różaniec 
17.00+ Włodzimierz Nowakowski 
                           03  luty  -  Niedziela   
                          IV  Niedziela Zwykła 
7.00+ Tadeusz Lipowy  w 18 r. śm.  
9.00+ Marian Słowik  
             - od brata Stanisława i żony Wiesławy 
10.30+ Jerzy Biedak - od syna Sławomira z rodziną 
12.00+ Helena Kijas w 55 r. śm. i 100 r. ur.  
17.00+ Krystyna i Leon Ostrowscy   
   

 

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. Dzisiaj 27 stycznia kończą się w Panamie 34 Światowe Dni Młodzieży. W swoich modlitwach, prośmy o dobre 
owoce dla młodzieży i nas wszystkich z przeżycia tych doniosłych chwil z Bogiem. 
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. W tym tygodniu przypadają I Piątek miesiąca, w tym dniu oddajemy cześć Sercu Jezusowemu. Spowiedź św. ra-
no przed Mszą św. o godz. 7.00 i po południu od godz. 16.30 02 II 2019r I Sobota miesiąca, w tym dniu oddajemy 
cześć Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to również Święto Ofiarowania Pańskiego, błogosławimy świece, gdyż w 
naszej tradycji jest to święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również dzień życia Konsekrowanego. Msze św. 
w tym dniu o godz. 7.00; 9.00 i 17.00; w Cementowni o godz. 15.00 Szczególną modlitwą otoczmy wszystkie oso-
by, które żyją konsekracją zakonną i módlmy się o nowe powołania do życia zakonnego. Przy wyjściu z kościoła 
będzie można złożyć ofiarę do puszki na wsparcie żeńskich Zakonów Klauzurowych. Serdeczne Bóg zapłać za zło-
żone ofiary! Odwiedziny chorych od godz. 9.00 a o godz. 16.00 Msza św. dla Kół Różańcowych.  
4. W środę 30.01.2019r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze po kolędowe spotkanie Krę-
gu Biblijnego do salki Jana Pawła II. 
5. W sobotę  02 II 2019r  w święto Ofiarowania Pańskiego, po Mszy św.  o godz. 9.00 zapraszamy dorosłych i mło-
dzież i ministrantów do pomocy przy rozbieraniu choinek i żłóbka w naszym Kościele. Za okazaną pomoc już dzisiaj 
z góry serdecznie dziękujemy! 

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. 


