
 

  

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pi-
sma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynę-
ły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»          
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj-
że i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».           
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Na-
prawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało za-
mknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z 
nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izra-
elu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».       
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta 
i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, 
przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Łk 4, 21-30  

ciel. I doświadczył Jezus. Gdy przyszedł do swego 
rodzinnego Nazaretu, aby powiedzieć rzecz naj-
ważniejszą, że w Jego osobie wypełniły się słowa 
Pisma Świętego, spełniły się obietnice, na realiza-
cję których naród wybrany oczekiwał od wieków, 
oni popatrzyli nieufnie. Nie chciało im się pomie-
ścić w głowach, że oto Ten, którego znają od naj-
młodszych lat, który wraz z nimi uczył się, bawił, 
pracował, cieszył i smucił, dla którego ich codzien-
ność była także jego codziennością, jest Mesja-
szem. Nie tak sobie wyobrażali Mesjasza. Ich 
„mesjasz” nie mógł być człowiekiem z sąsiedztwa. 
 Święty Ambroży uważał, że postawa miesz-
kańców Nazaretu wobec Jezusa wynikała z zazdro-

               Kto pokocha proroka?                        
Dlaczego księża niezwykle rzadko pracują dusz-
pastersko w parafiach, z których pochodzą? Po-
nieważ w środowisku, w którym się ktoś wycho-
wał, w którym dorastał, w którym ma się licznych 
krewnych i znajomych, bardzo trudno jest pełnić 
misję proroka. Zwłaszcza jeżeli trzeba mówić 
rzeczy trudne, stawiać wymagania, wyliczać błę-
dy, wskazywać właściwą drogę. Tak jest od wie-
ków.               
„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie”. Traktowany jest z podejrzliwością. 
Doświadczyli tego najwięksi: Izajasz, Jeremiasz, 
Eliasz, Elizeusz. Doświadczył tego Jan Chrzci-
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ści. „Daremnie oczekujesz pomocy Boskiego miło-
sierdzia, jeżeli zazdrościsz komuś owoców jego 
cnoty. Pan bowiem gardzi zazdrosnym i od tych, 
którzy dobrodziejstwa Boże w innych prześladują, 
odwraca cuda swej potęgi”.   
 Jezus nie dokonał w Nazarecie wielkiego 
znaku, bo nie znalazł tu wystarczająco silnej wiary. 
Zachował się jednak tak, jakby nie zgadzał się z za-
sadą, którą sam na podstawie dziejów proroków 
wypowiedział. Podjął próbę doprowadzenia miesz-
kańców Nazaretu do wiary. A kiedy spotkał się z 
odrzuceniem, nie zrezygnował, lecz postanowił 
zwrócić im uwagę, że popełnili duży błąd. 
 Bóg powołując proroków przygotowywał 
ich na odrzucenie. „Będą walczyć przeciw tobie, ale 
nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą” - 
zapewniał powołując Jeremiasza. Prorokowi nie 
wolno się lękać i rezygnować. Tym bardziej nie 
mógł tego zrobić Boży Syn.   
 - Księdzu jest łatwiej głosić Ewangelię niż 
mnie - skarżył się pewien ojciec rodziny. - Kiedy 
mówię o najważniejszych chrześcijańskich warto-
ściach i konieczności przestrzegania ich w życiu do 
moich dorastających dzieci, patrzą na mnie, jakbym 
przybył z obcej planety. Żona uśmiecha się z polito-
waniem i radzi, żebym nie przesadzał, bo „żyje się 

tak, jak przeciwnik pozwala”, a dziś życie jest trud-
ne, nie ma czasu na roztkliwianie się i roztrząsanie, 
co jest zgodne z wiarą, a co nie. Koledzy z pracy 
śmieją się ze mnie i pytają, czy znów zamierzam ich 
nawracać i czy nie zakładam jakiejś sekty… 
 Ksiądz wysłuchał, a potem stwierdził: 
 - Pozostaje panu w tej sytuacji głosić Ewan-
gelię przykładem…    
 Jest coś intrygującego w zestawie czytań na 
dzisiejszą niedzielę. Z jednej strony zapowiadające 
trudy i kłopoty powołanie proroka Jeremiasza, z dru-
giej relacja z niedobrego przyjęcia, z jakim spotkał 
się w swym rodzinnym mieście Jezus. Logiczne wy-
dawałoby się, aby w drugim czytaniu również była 
mowa o misji proroka i związanych z nią proble-
mach. Tymczasem Kościół przypomina najpiękniej-
szy w dziejach hymn o miłości. Miłość jest siłą, któ-
rej nie pokona zazdrość, podejrzliwość, przemoc fi-
zyczna, małostkowość.   
 Zdenerwowani ziomkowie Chrystusa nie 
zdołali Go strącić z góry. Jezus poszedł do innych, 
nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie obraził się 
jednak na mieszkańców Nazaretu. Wiedział, że 
przyjdzie chwila, kiedy będą bardzo chcieli, aby u 
nich dokonało się to wielkie dobro, którego dzięki 
wierze doświadczyli inni.  Ks. Artur Stopka   

      PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie                    Michael L. Cook SJ          
 

77. Chrystologia wydaje się bardzo zawiła.  
Dlaczego nie możemy po prostu spojrzeć na Jezusa  
jako na dobrego człowieka, proroka lub świętego,  

który chciał nakłonić innych  
do pełniejszej wiary w moc Boga? 

 
Chociaż nie wszyscy muszą wchodzić we wszelkie 
zawiłości rozwoju chrystologii, ważnym jest uświa-
domienie sobie, że jej początki znajdują się w kon-
kretnie przeżywanym doświadczeniu wspólnot 
wczesnochrześcijańskich. „Jezus jest Panem!” nie 
jest stwierdzeniem teoretycznym. Jest jednym z naj-
wcześniejszych wyznań wiary. Początek temu pod-
stawowemu wyznaniu wiary dało doświadczenie 
Ducha Jezusa działającego pośród modlącej się 
wspólnoty. Jakiekolwiek starania czynimy później, 
by zdobyć teoretyczne zrozumienie naszej wiary, 
zawsze wracamy do tego początkowego doświad-
czenia na modlitwie. Jeśli natchnienie Ducha nie 
jest postrzegane jako korzenie i podstawy chrystolo-
gii, to oczywiście może ona wyglądać na zwykłe 
gierki słowne. Prawdziwa chrystologia wyrasta ze 
wspólnoty zebranej razem i umocnionej Duchem 
Jezusa i do niej powraca. 
Jest obecnie wiele osób, włączając w to chrześcijan, 
którzy chcieliby sprowadzić Jezusa do tego, co wie-
my o Nim z historii. Z pewnością był dobrym czło 

 
wiekiem, świętym, prorokiem, ale był również 
czymś więcej niż prorokiem (Mt 12, 38-42 i parale-
le). Dlatego ważnym jest zobaczenie, że nasze Pismo 
święte nie zostało napisane tylko z perspektywy za-
interesowań historycznych, ale z perspektywy wiary 
w zmartwychwstanie. Ta wiara jest odpowiedzią na 
stwórczą inicjatywę Boga, który chce zbawienia 
wszystkich ludzi. Moim zdaniem, chrystologia po-
winna być zawsze postrzegana jako najgłębszy wy-
raz soteriologii, to jest Bożego pragnienia doprowa-
dzenia nas do pełni ludzkiego wyzwolenia. Chrysto-
logia u swych korzeni wyraża osobiste Boże zaanga-
żowanie się w stwórczo - zbawczy proces historii 
świata. To zaangażowanie się przebiega progre-
sywnie i coraz głębiej, od stworzenia do przymierza 
i do wcielenia. Nasza wiara w Jezusa to przekonanie, 
że Bóg stał się jednym z nas, podobnym do nas we 
wszystkim oprócz grzechu. Jezus jest „ludzką twarzą 
Boga” (J. A. T. Robinson), „sakramentem spotkania 
z Bogiem” (E. Schillebeeckx), „Słowem życia”, któ-
re słyszeliśmy, które widzieliśmy na własne oczy, na 
które patrzyliśmy i które dotykaliśmy rękami, które 
było z Ojcem i zostało nam objawione (1 J ł, 1-2). 
Wcielenie jest dla wiary chrześcijańskiej nie tylko 
zasadniczym wydarzeniem; to ono nadaje wierze 
chrześcijańskiej jej wyróżniający i radykalny charak-
ter. 
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2 0 1 8 ,  n u m e r  6  

                            Dzień specjalny  
                Żeby dzień święty święcić, trzeba coś poświęcić. 

Pacjentka: – Panie doktorze, już czwarty dzień 
nie chce mi się pracować. Co to może być?  
Lekarz: – Czwartek.  
Tak to często jest, 
że człowiekowi nie chce się 
pracować w dni powsze-
dnie, a za to – ciekawostka 
taka – chce się w niedzielę. 
W niedzielę pojawia się 
m n ó s t w o  s p r a w 
„z tygodnia”, które trzeba 
załatwić, a nade wszystko 
trzeba kupować, kupować, 
kupować. Każdy ma jakiś 
„rozsądny” powód, żeby 
niedzielę wykorzystać 
na nadrobienie rzeczy z tygodnia, bo inaczej „się 
nie zdąży”. 
 Pewnie, że są zajęcia, które w niedzielę trzeba wy-
konać, ale jest ich dużo mniej, niż sobie wmawiamy 
– zwłaszcza gdy ich wykonanie akurat w ten dzień 
nie jest moim ścisłym obowiązkiem. 
Ja kiedyś właśnie coś takiego sobie wmówiłem, 
więc siedziałem w niedzielę przy komputerze nad 
tekstami, które dało się napisać w innym czasie. 
Aż zdybał mnie nad tym mój mały wówczas syn. 
– Tatusiu, mama mówiła, że w niedzielę trzeba od-
poczywać – powiedział.              
– Nooo… – zacząłem stękać, gorączkowo szukając 
wyjścia. – Ale na komputerze wolno – palnąłem 
wreszcie głupawo.               
– Odpoczywać? – zdziwił się mały.   
No tak, odpoczywać na komputerze wolno. 
Ale ja  nie  odpoczywałem. Utkwiło 
mi to w pamięci. Dotarło do mnie, że „dzień święty 
święcić” to nie jest rzecz do wyboru, „jak będę miał 
czas”. To jest nakaz, jak każdy z Bożych nakazów 
ustanowiony dla mojego dobra. I jak każdy z nich 
wymagający zaufania, że skoro Bóg czegoś ode 
mnie oczekuje, to znaczy, że właśnie to jest dla mnie 
dobre – a nie to, co ja łaskawie uważam 
za korzystne. 
Bóg wie, co mi przyniesie pożytek, a co szkodę. 
Ludzka kalkulacja tu bierze w łeb. Kto żyły sobie 
wypruwa, żeby w niedzielę dorobić, w ostatecznym 
rachunku niczego nie zyskuje. Nie bez powodu mó-
wi się: „Niedzielna praca wniwecz się obraca”. 
Dzieje się tak dlatego, że – wbrew rozpowszechnio-
nej opinii – nie pieniądz rządzi światem, lecz Bóg. 
I to Jego błogosławieństwo decyduje o tym, czy się 
nam coś udaje, czy nie. 

Kiedyś mocno uderzył mnie w tym kontekście tekst 
bliblijny: „Daremnym jest dla was wstawać przed 

świtem, wysiadywać do późna 
– dla was, którzy jecie chleb 
zapracowany ciężko; tyle daje 
On i we śnie tym, których mi-
łuje” (Ps 127,2).   
Czy to  nie  genialne? 
Nie muszę się napinać, muszę 
zaufać, że Bóg da mi to, czego 
potrzebuję, jeśli zaryzykuję 
spełnienie Jego woli. Skoro 
rozmnaża chleb, to i czas może 
rozmnożyć. I robi  to, 
a doświadczam tego wielokrot-
nie. I powtórzy to wielu ludzi, 
w tym przedsiębiorcy, którzy 

bardziej wierzą Bogu niż ziemskim rachubom. 
Powstrzymanie się od niekoniecznej pracy 
w niedzielę nie uszczupla przychodów. A nawet 
przeciwnie – Boże błogosławieństwo towarzyszy 
posłusznym Jego prawom.   
Nie znaczy to, że niedziela jest po to, żeby nic 
nie robić. Niedzielne wytchnienie (podobnie jak 
praca w dni powszednie) ma sens nie wtedy, gdy się 
nic nie robi, ale gdy się robi to, o co prosi Bóg. 
A o co prosi? No właśnie – niedziela 
jest najwłaściwszym czasem, żeby się tego dowie-
dzieć.  
Uprzedzę pytanie – nie pisałem tego w niedzielę. 
       
  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 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 03.02.2019-10.02.2019r 

                            
                        03  luty  -  Niedziela   
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 
                   04  luty   -  poniedziałek 
7.00+ Rafał Banaś - od Joanny Piątek z rodziną  
17.00+ Genowefa Jurczak  
              - od Ireny, Marii i Sławomira Jurczak 
                        05  luty   -  wtorek 
7.00+ Rafał Banaś  
           - od koleżanek z klasy szkoły podstawowej   
17.00+ Genowefa Jurczak - od rodziny Chuchro 
                       06  luty   -  Środa 
7.00+ Genowefa Jurczak  
                - od chrześniaka Sebastiana  
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
                 07  luty   -  I Czwartek 
7.00+ Genowefa Jurczak  
          - od Barbary i Wacława Jurczak z rodziną 

 
15.00* Cementownia 
17.00+ Marian Słowik   
                - od rodziny Wawrzyńczak i Gaj 
                      08  luty  -   Piątek 
7.00+ Genowefa Jurczak  
             - od rodziny Dreliszków z Kol. Ryczów   
17.00* Msza św.  ZBIOROWA za zmarłych 
                     09  luty  -   Sobota 
7.00+ Stanisław Cygan - od Janiny Szymusik 
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,    
        wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
        Doroty w 50 r. ur. - od męża i rodziny 
17.00+ Genowefa Jurczak   
           - od rodziny Tarnowków i Kozłowskich 
                 10  luty  -  Niedziela     
                 V  Niedziela Zwykła 
7.00+ Wincenty Kołodziej - od Wandy Kołodziej i  
             córek Jolanty i Bożeny z rodzinami  
9.00+ Jarosław Bałakier w 4 r. śm.  
10.30+ Jerzy Biedak - od syna Grzegorza z rodziną  
12.00+ Paweł Żurawski w 10 r. śm.    
17.00+ Marek Stąpel - od żony i syna   
   

 

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. 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 zmar-
łych. 
2. W tym tygodniu przypadają I Czwartek miesiąca, w tym dniu modlimy sie o nowe licz-
ne powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. w Cementowni o godz. 15.00  
 
3. Z racji wczorajszego Święta Ofiaro-
wania Pańskiego dzisiaj jeszcze przy 
wyjściu z kościoła  można złożyć ofiarę do 
puszki na wsparcie Żeńskich Zakonów 
Klauzurowych. Serdeczne Bóg zapłać za 
złożone ofiary!  
 
         

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. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Stefana Grzankę, 83 lata 
Śp. Andrzeja Muchę, 63 lata  

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

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywają  w pokoju wiecznym. Amen." 


