
 

  

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja 
wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i 
drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie.                    
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt 5,38-48  

mówi: "Nie oddawaj temu, kto czyni zło", czyn zo-
staje określony, wiadomo, że mamy do czynienia z 
człowiekiem, który popełnia zło, ale chodzi o coś, 
co nieskończenie przekracza tego człowieka, i co 
przekracza nasz palący policzek. Za tym tak mocno 
przemawiającym obrazem (nadstawić drugi poli-
czek!) kryje się niezwykły plan: zatrzymać spiralę 
zła.      
 Ludzie zbyt łatwo przyjmują zło jako fakt 
niepodważalny. Riposta i zemsta wydają się rzeczą 
tak naturalną, że wszyscy tak postępują, nawet do-
brzy chrześcijanie. Jeśli chcemy przekonać się, jaką 
niesamowitą zmianę proponuje Jezus, otwórzmy 
Biblię na Księdze Rodzaju 4,24: "Lamek będzie 

Oto doskonały przykład, który pozwoli nam po-
twierdzić wielką naukę Kazania na Górze na te-
mat litery i prawa. Jaki jest duch tego "nadstaw 
mu drugi policzek", wywołującego u wszystkich 
grymas niechęci?    
 Sam Jezus, kiedy został spoliczkowany w 
dniu swojej Męki, nie nadstawił drugiego policz-
ka, ale jasno określił czyn: "Jeżeli źle powiedzia-
łem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to 
dlaczego mnie bijesz?" (J 18,23).  
 Błędem byłoby rzucać się na słowa jak 
byk na muletę: "Ja miałbym nadstawiać drugi po-
liczek? Żeby sprzyjać przemocy?". Jezus chce 
nauczyć nas czegoś całkiem przeciwnego. Kiedy 
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 S t r .  2  T a b o r  
pomszczony siedemdziesiąt siedem razy!". I po-
stawmy się w sytuacji Piotra, który otrzymuje odpo-
wiedź: "Masz przebaczyć siedemdziesiąt siedem 
razy" (Mt 18,22).    
 Ta radykalna zmiana, która może wydawać 
się całkowitą utopią, rozpoczyna się bardzo realnie 
w momencie, kiedy mamy odwagę powiedzieć 
"nie" swojej własnej przemocy. Nie przemocy in-
nych, ale przemocy swojej. Za kierownicą, w pracy, 
przed telewizorem, gdy mamy ochotę zawołać (a 
dzieci słyszą): "Wykolejeńcy! Mordercy!". 
 Zamilknij mówi Jezus zachowaj spokój, nie 
oddawaj tym, którzy czynią zło.   
 Chcesz, żebyśmy się wycofali i oddali pole 
tym wszystkim pomyleńcom, tym bandytom? 
 Ewangelia nie jest wygodna. Kiedyś byłem 
świadkiem, jak dwaj chuliganie poważnie zranili 
starszą kobietę, ciągnąc ją po ziemi, żeby wyrwać 
jej torebkę. Ogarnęło mnie uczucie wielkiej niena-
wiści. Kiedy przybyli policjanci, pomyślałem: żeby 
tylko udało im się złapać tych dwóch łajdaków, 
niech ich zatłuką na śmierć, to ich nauczy!  

 Niczego ich to nie nauczy. Przemoc nigdy 
nikogo niczego nie nauczyła; wzbudza jedynie jesz-
cze większą przemoc widziałem to doskonale wokół 
tamtej biednej zranionej kobiety. Wszyscy patrzyli-
śmy złym wzrokiem na dwóch młodych ludzi na 
motorze.     
 Święty Paweł pogłębił ten problem: "Nie daj 
się zwyciężyć złu" (Rz 12,21). Nie daj nikomu od 
małego chuligana aż po kata zadającego tortury 
władzy przemienienia cię w bryłę nienawiści. W 
przeciwnym razie zło odnosi nad tobą zwycięstwo. 
 Nie zawsze potrafimy do końca opanować 
swoje uczucia wobec człowieka okrutnego albo fał-
szywego. Ale możemy walczyć z rosnącym w nas 
gniewem, z gniewnymi słowami i gestami. Możemy 
starać się, aby nasze prawo do obrony i do oburze-
nia nie przekształciło się w coraz większy, ślepy 
gniew, w pogardę, w pragnienie i akt czystej ze-
msty. Tam, gdzie chrześcijanin zatrzymuje prze-
moc, nie zgadzając się być kolejnym ogniwem w 
łańcuchu zła, rodzi się nowy świat.   
       
    ANDRÉ SÈVE 

       PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ             
 
 16. Wracając na chwilę do niemowlęctwa i  

dzieciństwa Jezusa, kto Jezusowi dał imię?  
Co znaczy „Jezus” i skąd pochodzi imię 

 „Jezus Chrystus" ? 
 
 Według Mateusza (1, 25), Jezusowi nadał 
imię Józef idąc za poleceniem anioła (1, 21). 
Według Łukasza (1, 31), anioł Gabriel po-
wiedział do Maryi: „Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. 
Później, przy obrzezaniu, Łukasz mówi po 
prostu: ,.nadano Mu imię Jezus, którym Je 
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie mat-
ki” (2, 21). Tak więc, zarówno według Mate-
usza jak i Łukasza, Jezusowi dał imię Bóg 
poprzez objawienie anielskie. W każdym ra-
zie, imię Jezus było stosunkowo powszechne 
w tym czasie. Pochodzi od hebrajskiego Jo-
zue (Yehośhua, później skrócone do Yeshua i 
YeShu). Być może początkowo znaczyło 
„Jahwe pomaga”, ale później w popularnym 
użyciu interpretowano je jako „Jahwe zba-
wia”. Tak więc anioł mówi do Józefa:  

 
 
„[Porodzi Syna], któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grze-
chów (Mt 1, 21). 
Historycznie, Jezus byłby znany jako Yeshu 
bar Yosef= Jezus syn Józefa. Teologicznie 
stał się znany jako „Chrystus”, z greckiego 
ho christos co znaczy ,.namaszczony” i tłu-
maczy hebrajskie ha maśiah lub Mesjasz. 
Pierwotnie „Chrystus” był jednym z wielu 
tytułów stosowanych w odniesieniu do Jezu-
sa przez Kościół pierwotny w świetle zmar-
twychwstania. Stopniowo, gdy inne tytuły 
stały się dominujące i gdy Kościół przeniósł 
się z Palestyny, gdzie tytuł ten był w swym 
hebrajskim środowisku łatwiej rozumiany, 
do większego grecko-rzymskiego środowi-
ska kulturowego i językowego, „Chrystus” 
w coraz większym stopniu był używany jako 
część imienia własnego Jezusa. Lecz powin-
niśmy zawsze pamiętać, że w ciągu życia 
jego imieniem własnym było Yeshu bar 
Yosef 
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               Głupota z certyfikatem mądrości 
                Antykoncepcja ma tyle wspólnego z sensem, ile pomysł z bezmyślnością. 

Czy ktoś z Państwa wpadłby na to, że gdy lekarz odma-
wia pacjentce założenia wczesnoporonnej wkładki doma-
cicznej, dyskryminuje ją ze względu na płeć? A norweski 
sąd w procesie polskiej lekarki właśnie tak orzekł. Uznał 
mianowicie, że kobiety są poszkodowa-
ne, bo… mężczyznom nie odmawia się 
założenia wkładki domacicznej (więcej 
Norwegia: Kuriozalne uzasadnienie 
wyroku ws. klauzuli sumienia.  Polska 
lekarka pracująca w Norwegii dr Kata-
rzyna Jachimowicz przegrała w I in-
stancji proces, który wytoczyła w obro-
nie klauzuli sumienia. Fragmenty tego 
orzeczenia: 
Przypomnijmy krótko: lekarka rodzin-
na została wyrzucona z pracy za motywowaną sprzeci-
wem sumienia odmowę zakładania wczesnoporonnych 
wkładek domacicznych. Uznała to za naruszenie jej wol-
ności sumienia i wytoczyła w tej sprawie proces. 
Przegrała go, bo sąd w Notodden uznał, że skoro męż-
czyźni nie spotkają się z odmową założenia im wkładki 
domacicznej (sic!), to kobiety też nie mogą spotkać się z 
taką odmową, bo... byłby to akt dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć. 
Oto mówiący o tym cytat z orzeczenia sądu: „Fakt, że 
kobieta, która prosi o założenie jej wkładki domacicznej 
jest z powodu sprzeciwu sumienia kierowana do lekarza 
innego niż jej lekarz rodzinny, stanowi według sądu for-
mę dyskryminacji ze względu na płeć. Według sądu, 
wystarczy zauważyć, że z ludzkiej natury (fizycznej) wy-
nika, iż mężczyźni nie spotkają się z sytuacją, że będą 
musieli iść do innego lekarza niż ich lekarz rodzinny z 
powodu sprzeciwu sumienia lekarza co do tej formy me-
dycznego działania zapobiegającego reprodukcji”. 
Jak ocenił adwokat polskiej lekarki Haakon Bleken, to 
właśnie powyższa opinia miała kluczowe znaczenie dla 
werdyktu. 
Dodał, że - zdaniem sądu - zakaz dyskryminacji (art. 14 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) nie służy w 
tym przypadku do ochrony praw mniejszości katolickiej 
w Norwegii (do której należy dr Jachimowicz), ale do 
ograniczenia prawa do sprzeciwu sumienia na rzecz 
ochrony interesów kobiet. Taka jest bowiem wola poli-
tyczna władz norweskich: ograniczać wolność sumienia 
na rzecz praw kobiet tak daleko, jak to tylko możliwe 
pod rządami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
(Ta zaś mówi, że można wprowadzić ograniczenia uze-
wnętrzniania wolności sumienia, ale tylko wtedy, kiedy 
jest to „konieczne”.) 
Mec. Bleken stwierdził, że z tekstu orzeczenia wynika, iż 
sąd miał wątpliwości co do tego, czy władze Norwegii 
nie idą zbyt daleko, jeśli chodzi o ograniczanie wolności 
sumienia lekarki na rzecz interesów pacjentek. Chodzi 
zwłaszcza o to, że przy przyjęciu do pracy Polka jasno 
zadeklarowała, że nie będzie wykonywać świadczeń 
niszczących życie ludzkie, a jej przyszły pracodawca na 

to przystał. Stąd sugestia sądu, by dr Jachimowicz pró-
bowała dochodzić swych praw przed Europejskim Try-
bunałem Praw Człowieka. 
Powyższa wątpliwość sprawiła, że - choć dr Jachimo-

wicz przegrała - sąd wbrew generalnej 
zasadzie nie nakazał jej zwrotu kosztów 
procesu stronie przeciwnej). Zauważyć wypada, że orzeczenie norwe-
skiego sądu jest niezgodne z duchem 
gender, bo przecież osobnik z macicą 
może dziś określić się jako mężczyzna – 
a wówczas takiemu „mężczyźnie” moż-
na będzie odmówić założenia wkładki 
domacicznej. Z kolei osobnikowi z pro-
statą, który wybrał sobie tożsamość ko-

biety, nie będzie można odmówić założenia wkładki do 
macicy, ponieważ jej nie ma. 
Sprawa jednak się komplikuje, gdy pójdziemy dalej w 
równość. No bo jakim prawem w ogóle jedni ludzie mają 
macice, a inni prostaty? Dlaczego gdy jedni mogą sobie 
rodzić, to drudzy tylko płodzić? To ślimakom wolno być 
obojnakami, a ludziom nie? Albo czy to nie skandal, że 
kobiety (rozumiane tradycyjnie) nie mogą używać pre-
zerwatyw, a mężczyźni (tradycyjnie rozumiani) darem-
nie faszerowaliby się pigułkami? Jakim prawem taki pies 
ma cztery nogi, gdy ludzie tylko dwie? A dlaczego pies 
nie ma rąk, czemu kot nie ma skrzydeł, czemu sroka nie 
ma rogów, czemu, czemu, czemu… 
Ta tyrada wcale nie jest głupsza od tego, co ludzie na-
prawdę gadają i robią. My, Polacy, na ten przykład, jesz-
cze widzimy, jakie głupie jest orzeczenie norweskiego 
sądu, ale Norwegowie już tego za bardzo nie widzą. Dla-
czego? Bo za długo już w tej głupocie siedzą, przyzwy-
czaili się i uznali, że to mądre. My z kolei nie widzimy 
już głupoty towarzyszącej polskim awanturom o anty-
koncepcję, na przykład o centrum medyczne Babka Me-
dica, którego niektórzy lekarze, powołując się na klauzu-
lę sumienia, poinformowali, że nie przepisują antykon-
cepcji. I wybuchła histeria, bo to dyskryminacja, utrud-
nianie dostępu do świadczeń lekarskich, tratatata. 
Czy to jest mądrzejsze? Co antykoncepcja ma wspólnego 
z leczeniem? Od kiedy to poczęcie jest infekcją, a dziec-
ko chorobą? 
Ludzkość sama nie widzi już, w jakie szaleństwo zabrnę-
ła, sprzeciwiając się płodności, która jest jej najwięk-
szym przywilejem i błogosławieństwem. Przez całą hi-
storię i prehistorię ludzie chcieli mieć dzieci – a dziś an-
gażują potężne środki w to, żeby ich nie mieć. A naiwni 
za to płacą, przekonani, że w ten sposób coś nabywają i 
że to jest odpowiedzialne. 
Akurat. Mentalność antykoncepcyjna pochodzi z samego 
dna piekła, bo to diabeł, nic nie mając i niczego nie two-
rząc, zaraża ludzkość przekonaniem, że od tworzenia 
lepsza jest nicość. 
I to ma być mądre? 
   Franciszek Kucharczak 
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1 . Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w  
 naszym Kościele. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.  

2. W środę 22 II 2017r Święto Katedry Św. Piotra Apostoła.  
Pamiętajmy w modlitwie o posłudze Papieża Franciszka. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.02.2017-26.02.2017 
         19  luty - Niedziela    7.00+ Kazimiera i Henryk Kłek;  
       + Józef i  Maria Kłek;  
       + Józef Kłek z rodziny Lipskich 9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Rozalii i Andrzeja Kwiecińskich         10.30+ Waldemar Borkowski w  3 r. śm.          
12.00+ Maria Tomiczek w r. śm.  
 - od córki Grażyny     
17.00+ Zofia i Apolinary Stanek w 8 r. śm.  
       20  luty  - Poniedziałek 7.00+ Halina Witczak  - od męża i wnuczki Ewy    
7.00+ Zbigniew Barczyk   
 - od córki Justyny z narzeczonym      
17.00+ Janina Wrótny - od bratowej Anny Jurek i 

chrześnicy Wiktorii  
  21  luty  - Wtorek                7.00+ Halina Witczak  - od córki Elżbiety i męża  
    Mirosława z dziećmi    
7.00+ Zbigniew Barczyk  - od Beaty i Michała  
     Pawełczyk z rodziną         
17.00+ Henryk Lubach  
 - od córki Katarzyny z rodziną 
  22  luty  - Środa               7.00+ Zbigniew Barczyk   
 - od sąsiada Cezarego z mamą    
7.00+ Halina Witczak  - od Kazimiery Podsiadło 
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
         23  luty  -  Czwartek    7.00+ Halina Witczak   
 - od Anny i Stanisława Orman    
7.00+ Henryk Lubach   
 - od rodziny Apel i Żurawskich         

17.00+ Aniela Pilarczyk 
  24  luty  -  Piątek        7.00+ Henryk Lubach   
 - od rodziny Rozlach z Mokrusa    
7.00+ Halina Witczak  - od rodziny Kowalskich 
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  25  luty  -  Sobota                   7.00+ Halina Witczak   
 - od sąsiadów Tadeusza i Zofii Furmanek 
7.00+ Henryk Lubach - od rodziny Smętek         
17.00+ Zbigniew Barczyk - od Alicji Firek i  
          chrześnicy Doroty z rodziną   
     26  luty - Niedziela VIII Niedziela Zwykła    7.00+ Dariusz Rus w 7 r. śm.  
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, 
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Ks. Mirosława z racji imienin         10.30+ Antonina i Edward Piątek; + Lucyna,  
 Rozalia i Władysław Grzebieluchowie          12.00+ Paweł Żurawski w 8 r. śm.      
17.00+ Władysław i Bronisława Lipka;  
         + Alfreda i Edward Matysek  

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  

 
W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłego: 
 

Śp. Sylwestra Kuśmierskiego, 34 lata 
 

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

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


