
 

  

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. 
Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
»Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. 
Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z 
powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z 
waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mo-
jego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wa-
sze życie”. Łk 21, 5-19. 

budowle, a na cześć cesarza Oktawiana Augusta 
zbudował nawet miasto Cezareę, zwaną Nadmor-
ską. Pragnąc zjednać sobie Żydów, przystąpił też 
do wspomnianej już przebudowy świątyni, najważ-
niejszego i najświętszego miejsca judaizmu.    
Świątynia Heroda była trzecią z kolei świątynią. 
Pierwszą, zbudowaną przez Salomona ok. 966 roku 
przed Chrystusem, zburzyli Babilończycy w 586 
roku. Po powrocie z niewoli babilońskiej zbudowa-
no nową świątynię pod przewodnictwem Zoroba-
bela, wspomaganego przez arcykapłana Jozuego i 
proroków Zachariasza i Aggeusza (ok. 515 r. przed 
Chrystusem). Została ona potem ograbiona przez 
monarchów z dynastii Seleucydów, sprawujących 

  Świątynia         
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przy-
ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, po-
wiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co pa-
trzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który 
by nie był zwalony".     
Kiedy Jezus nauczał w Świątyni Jerozolimskiej, 
była to budowla dopiero co poddana gruntownej 
przebudowie, ozdobiona na nowo pięknymi i 
kosztownymi detalami. Odbudowy sponiewiera-
nej wojnami świątyni podjął się Herod Wielki, 
ściśle związany z historią narodzin Jezusa. Ten 
król Judei chętnie wznosił różne monumentalne 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI             o Jezusie   Michael L. Cook SJ 
6. Jeżeli Ewangelie są przede wszystkim dokumen-
tami wiary, które przekazują prawdy symboliczne, 
po co nam w ogóle potrzeba historycznego Jezusa? 
Czy nie możemy po prostu zostać przy Mateuszu, 

Marku, Łukaszu i Janie? Doprawdy możemy i powinniśmy zostać przy czte-
rech Ewangeliach. Pozostają one naszym pierwszo-
rzędnym źródłem wszystkiego, co mówimy lub my-
ślimy o Jezusie. Można by życie spędzić na badaniu 
bogactw którejkolwiek z nich. Ale twoje pytanie do-
tyka problemu, który wielu dzisiaj gnębi: Czy Jezus 
historyczny ma jakikolwiek związek czy znaczenie 
dla wiary chrześcijańskiej. 
Problem ten jest w gruncie rzeczy dwojaki. Po 
pierwsze dotyczy on metody. Czy przy ogranicze-
niach metodologii historycznej, tak jak się ją obecnie 
rozumie, jest możliwe dowiedzieć się czegokolwiek 
o historycznym Jezusie? Nie wchodząc tutaj w 
szczegóły odnośnie metodologicznych debat, po pro-
stu powiem, że mamy tyle samo, jeśli nie więcej, 
wystarczająco miarodajnych informacji historycz-
nych o Jezusie, ile mamy o jakiejkolwiek postaci 
historycznej z odległej przeszłości. 
Drugi aspekt tego problemu porusza kwestię ko-
nieczności. Czy wiedza o historycznym Jezusie jest 
konieczna do wiary chrześci-jańskiej? Odpowiedź 
może być różna w zależności od tego, czy odnosi się 
do płaszczyzny naukowej czy popularnej. Na płasz-
czyźnie popularnej można prowadzić bogate i głębo-
ko duchowe życie chrześcijańskie mając ten rodzaj 
tradycyjnego obrazu Jezusa w wierze. Lecz jeśli za-
cznie się zadawać tego rodzaju pytania historyczne o 
źródła i interpretacje, prowadzi to nieuchronnie do 
zgłębiania poglądów i stanowisk współczesnej na-
uki. 

Moim zdaniem, wiedza o Jezusie historycznym 
posiada funkcję podrzędną - choć niezbędną - w sto-
sunku do wiedzy o Jezusie, która płynie z wiary. Jest 
podrzędna, ponieważ naszą pierwszorzędną relacją z 
Jezusem jest relacja wiary. Wiara ta została nam 
przekazana przez wspólnoty takie, jak te reprezento-
wane przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, jak 
również przez wspólnoty chrześcijańskie ostatnich 
dwóch tysiącleci. Jest to wiara osobiście przyjęta 

przez każdego z nas w kontekście naszych do-
świadczeń własnych i wspólnotowych. Wiedza o 
Jezusie historycznym jest niezbędna z tej prostej 
przyczyny, że wiara chrześcijańska zawsze była 
oparta na historycznej wyjątkowości człowieka 
imieniem Jezus z Nazaretu. To co o Nim wiemy od 
strony historycznej pomaga skonkretyzować nasze 
wyobrażenie o Nim w wierze. Jaki byłby nasz ob-
raz Jezusa, gdybyśmy mieli tylko listy św. Pawła, a 
nie mieli czterech Ewangelii? Ale, co jest być może 
ważniejsze, wiedza historyczna działa w sposób 
negatywny w celu ograniczenia lub kontroli tego, 
co moglibyśmy o Nim powiedzieć. Niebezpieczeń-
stwem późniejszych interpretacji zawsze było prze-
twarzanie Jezusa na własne podobieństwo, na przy-
kład jako imperialnego Pana, lewicowego rewolu-
cjonisty, liberalnego wolnomyśliciela, itp. Jedyną 
odpowiedzią na takie wyobrażenia i kontrolą nad 
nimi jest odwołanie się do tego, co o Nim wiemy z 
historii. 

 „Msza św. jest jak mocna kolumna, która podtrzymuje chwiejący się pod ciężarem swoich przestępstw świat”  (św. Eucherio). „Przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wzbudzaj święte uczucia,  rozmawiaj z Nim, módl się i trwaj w  objęciach Umiłowanego”  (św. Ojciec Pio). „Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy wejściu do  kościołów musiałoby stać się obowiązkiem służb publicznych”  (św. Teresa z Avila). 

władzę nad sporą częścią Azji Mniejszej. Odnowie-
nia zniszczonej świątyni podjął się właśnie Herod 
Wielki. Prace budowlane rozpoczęto w 18 roku 
przed Chrystusem, trwały one dziesięć lat. Odno-
wiona świątynia nosiła liczne znamiona sztuki grec-
kiej, zwłaszcza w dwóch portykach, które ozdobio-
no kolumnami o korynckich kapitelach.     
Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, wskazując na 

konieczność pokładania ufności w Bogu, ale 
uczniów bardziej interesował moment i czas, w któ-
rym ono nastąpi niż wymowa samego zniszczenia. 
Kilkadziesiąt lat później, w roku 70, w czasie po-
wstania żydowskiego, Rzymianie zdobyli Jerozoli-
mę, a świątynię strawił wielki pożar. Do dziś pozo-
stał tylko tzw. Mur Zachodni Świątyni, zwany Ścia-
ną Płaczu.   Ks. Maciej Szczepaniak 

ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  
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       Dzieci wzgardzone  
Czym dziecko „z gwałtu” różni się od innych dzieci?  

Tym, czym jego matka różni się od innych matek: niczym. 
Podczas dyskusji nad rządowym projektem „Za ży-
ciem”, przewidującym 4 tys. zł wspar-
cia dla kobiet, które urodzą niepełno-
sprawne dziecko, poseł PiS Piotr 
Uściński  zaproponował,  żeby 
uwzględnić w niej też kobiety, któ-
rych ciąża jest wynikiem gwałtu. Nie 
podjęto tej propozycji (może i dobrze, 
bo moglibyśmy mieć zalew fałszy-
wych gwałtów), za to z innych pozy-
cji zareagowała Magdalena Kochan 
z PO. „Z przerażeniem myślę, że mo-
że zrealizować się taki scenariusz, że 
zgwałcona przez ojca dziewczynka 
urodzi za 4 tys. To przerażająca per-
spektywa” – powiedziała. Tak się ciekawie składa, 
że pani Kochan była gorliwą rzeczniczką prawa, 
które zakazało dawania dzieciom nawet klapsów. 
Cóż, ciekawa moralność. Jedne dzieci tak się hołu-
bi, że nawet przeszkadza się rodzicom je wychowy-
wać, a inne wolno – a nawet wręcz należy – zabić. 
Zwłaszcza te „z gwałtu”, tak jakby to były jakieś 
pluskwy, które trzeba wygnieść ze szczętem. 
Gdy przed rokiem mały Jasio umierał bez pomocy 
po dokonanej na nim aborcji, podniosła się wrzawa. 
Polacy byli oburzeni, i to pomimo faktu, że aborcja 
była legalna, a dziecko – niepełnosprawne. Więc 
niechże sobie wszyscy Polacy uświadomią, że inny 
Jasio, poczęty w wyniku gwałtu, cierpi przy aborcji 
tak samo, tyle tylko, że przed nią zazwyczaj jest cał-
kowicie zdrowy. Ot i cała różnica. 
We wspólnocie, do której należę, jest pewna kobieta 
około pięćdziesiątki, żona mężowi i matka kilkorgu 
dzieciom. Jakiś czas temu znajoma zapytała ją, co 
myśli o zakazie aborcji „nawet z gwałtu”, spodzie-
wając się, że ona OCZYWIŚCIE będzie przeciw. 
„Tak się składa, że mnie to dotyczy, bo poczęłam się 
z gwałtu” – odpowiedziała zagadnięta. „Dawno nie 
widziałam kogoś tak zakłopotanego, przepraszała 
mnie wiele razy” – opowiada teraz. 
To niekonsekwentne ze strony tamtej pani. Czemu 
przepraszała? Bo miała przed sobą normalną osobę? 
A co sobie wyobrażała? Że ludzie poczęci z gwałtu 
wyglądają jak nosorożce albo mają dwie głowy? 
No przepraszam – a co myślicie wy wszyscy, dla 
których dzieci, które mają tatę gwałciciela, to mate-
riał do likwidacji? Uważacie, że takie dzieci 
są choćby o włos mniej wartościowe od was? Nie, 
nie to chcieliście powiedzieć, prawda? Ale tak się 

głupio składa, że to właśnie mówicie i przy tym ob-
stajecie. Używając łzawej retoryki 
o „dramacie kobiety”, realizujecie 
najohydniejszą politykę segregacji 
ludzi ze względu na okoliczności 
poczęcia. Skrzywdzona kobieta to 
dla was za mało – ma się stać jeszcze 
trumną dla dziecka. 
Człowiek sumienia nie może nawet 
w myślach popierać jakiegokolwiek 
przypadku aborcji – także dziecka 
poczętego w wyniku gwałtu. Jeśli 
popiera, to znaczy, że może poprzeć 
też każdą inną zbrodnię. Oczywiście 
„dla dobra ludzkości”. 

              Franciszek Kucharczak 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Bo-
że, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicie-
lu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest 
z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Kró-
lestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie 
do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas 
stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy 
Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie pod-
dajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu 
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i 
zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosi-
my o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać 
o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nie-
skończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokole-
nia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem od-
powiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych 
serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas 
w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam 
porządkować całe nasze życie i posłannictwo Ko-
ścioła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Oj-
czyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą 
chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia lu-
dzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta 
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo praw-
dy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki 
wieków Amen. 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Za tydzień III Niedziela miesiąca, ofiara na tace będzie przeznaczona na remonty w na-
szym kościele. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
2. Dzisiaj w godzinach popołudniowych nastąpi uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowe-
go, Roku Miłosierdzia  w Kościołach Jubileuszowych w  naszej diecezji. A za  tydzień we 
wszystkich Kościołach w Polsce nastąpi Uroczysty Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Król i Pana. Z tej okazji odmawiajmy modlitwę w naszych domach, do Je-
zusa  naszego Króla i Pana, modlitwa ta znajduje się również w naszym bieżącym numerze 
gazetki parafialnej. Trwa również Nowenna przygotowująca nas do  Uroczystości Jezu-
sa Chrystusa - Króla Wszechświata. Nowennę odprawiamy po  Mszy Św. wieczornej o 
godz. 17.00 przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.  Serdecznie 
wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.11.2016-20.11.2016 
  13  listopad - Niedziela  7.00+ Włodzimierz Trawiński  
 - od Kazimierza Trawińskiego z rodziną     
9.00+ Anna Pietras - od córki z mężem       
9.00+ Lucja Golba -  gregorianka 13 
10.30* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Antoniny  
 Podsiadło w 80 r. ur., opiekę Matki Bożej na  
 dalsze lata życia   12.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Amelii  
 Dachowskiej w 1 r. ur.   17.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Izabeli  
 Dubik w 18 r. ur.   
          14  listopad  - Poniedziałek 7.00+ Józef Bednarz    
7.00+ Zofia Ceglarska - od Wandy Wrębiak z mężem 
17.00+ Lucja Golba -  gregorianka 14  
             15  listopad  - Wtorek            7.00+ Ks. Bogusław Bodziony w 3 r. śm.   
7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 15    
17.00+ Wanda Jałop 7 r. śm.   
  16  listopad  - Środa 7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 16    
7.00+ Zofia Ceglarska  
 – od  rodziny Dachowskich z dziećmi 
17.00*Msza św. ZBIOROWA z  
 Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
            17  listopad  - Czwartek            7.00+ Adam Staszek - od żony z dziećmi    
7.00+ Zofia Ceglarska  
 - od  Moniki i Tomasza z rodzinami 
17.00+ Lucja Golba -  gregorianka 17 

            18  listopad  - Piątek         7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 18  
7.00+ Michał i Marianna Biedak     
17.00 *Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych  
  19  listopad  - Sobota           7.00+ Zofia Ceglarska - od swatki Wandy  
7.00+ Świętosław Owsianka  
  - od swatów Grażyny i Mariana 
17.00+ Lucja Golba -  gregorianka 19   
  20  listopad - Niedziela         
 Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata  7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 20     
9.00+ Stefan, Henryk, Helena i Konstanty Rogoń;  
       + Stefania, Bolesław i Władysław Jurczakowie       10.30+ Stanisława, Tomasz, Jerzy, Alfred  
 Czerniszew;  
         + Antonina, Władysław, Marek Paś;  
         + Maria, Barbara Pilarskie;   12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Anny i  
 Mariana Wnuków w 50 r. ślubu   17.00+ Marianna Szczodra   

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

Śp. Jadwigę Grela  73 lata  
"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  


