
 

  

Jezus powiedział do swoich uczniów:           
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z czło-
wiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.       
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu ko-
gutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do 
wszystkich mówię: Czuwajcie!» Mk 13, 33-37 

dzisiejszych warunkach cywilizacyjnych? 
 Doświadcza ogromnego wyalienowania. 
Jest mnóstwo czynników, rodzinnych, środowisko-
wych, społecznych, kulturowych, wreszcie tech-
nicznych, które uniemożliwiają człowiekowi spo-
tkanie nie tyle z Bogiem, czy z drugim człowie-
kiem, co nade wszystko z sobą samym. Gdy JA nie 
jestem JA, gdy jestem emigrantem poza swoją oso-
bą, albo gdy tak bardzo już udaję kogoś innego, że 
nie mam kontaktu ze sobą, nie mogę się dziwić, że 
nie odczuwam Boga, albo trudno mi o relacje z in-
nymi ludźmi. Nie mogę się też dziwić, że mam 
skłonności do uzależnień, czynności odcinających 
od własnych uczuć i myśli, nałogowych grzechów, 
dumy i narcyzmu, uciekania w świat wirtualny albo 
w marzenia, uciekania w alkohol lub niekończące 
się obmowy i krytykę, albo popadam w depresję 
lub nerwicę.     

          Gdy ja nie jestem ja   
Kiedy nie jesteś sobą i w sobie, nie możesz na-
wiązać prawdziwej relacji z Bogiem i z innymi 
ludźmi.     
 Czuwanie, do którego wzywa Jezus ludzi, 
wyraża się nie tylko w tym, by czuwać nad wła-
snymi pokusami i uprzedzać je, wyznając Bogu. 
Czuwanie to nie tylko unikanie miejsc i osób, czy 
sytuacji, w których na pewno nie potrafilibyśmy 
oprzeć się grzechom. Nie dotyczy też jedynie tro-
ski o to, by inni nie pogrążyli się w bagnie demo-
ralizacji, i miłosiernego ratowaniu ich z dna. Jest 
jeszcze trzeci rodzaj czuwania, dzięki któremu 
człowiek przygląda się tym wszystkim wewnętrz-
nym procesom duchowym, uczuciowym, mental-
nym, psychicznym, które w nas się dokonują, aby 
nas nie popchnęły na manowce życia duchowego. 
 Czego bowiem doświadcza człowiek w 
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 S t r .  2  T a b o r  
 Nie mogę się dziwić, że to wszystko ma 
miejsce, gdy lękam się konfrontacji z samym sobą i 
czynię wszystko, by zająć się czymkolwiek, aby nie 
być samym. Samotność naraża na napięte doznawa-
nie nade wszystko siebie samego. Kiedy nie jesteś 
sobą i w sobie, nie możesz nawiązać prawdziwej 
relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Wtedy czujesz 
jeszcze większą pustkę i samotność, dlatego tym 
usilniej poszukujesz czegoś lub kogoś, kto by za-
pewnił ci jednocześnie przyjemność i wybawienie z 
samotności i pustki. Tak rodzą się niszczące uzależ-
nienia.      

 Jezus mówi: „Czuwajcie, trwajcie bez snu!”. 
Ale dziś ten sen egzystencji stał się dla większości 
koszmarem. Jestem pewien, że tysiące ludzi określa 
swoje bytowanie na tej planecie jako koszmar. Dla-
czego? Ponieważ nie chcą doznawać siebie i ciągle 
emigrują od realności siebie samych w jakieś marze-
nia, złudzenia, iluzje, roszczenia, uzależnienia. Byle-
by tylko nie być sobą i w sobie. Kiedy człowiek śpi, 
nie czuje swego istnienia, stąd wezwanie do czuwa-
nia objawia się nam jako odwaga do przyjęcia swo-
jego JA z przebogatą różnorodnością nędzy.   
   o. Augustyn Pelanowski  

    PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ    
Samo życie i śmierć Jezusa jest objawieniem 
Boga, takiego Boga, który nie wkracza, by 
zmusić ludzi do czynienia woli boskiej, ale 
raczej zaprasza ich do bycia wolnymi dzieć-
mi Boga, wolnymi tak, jak Jezus był wolny. 
Jezus był wolny, by stawić czoła mocy zła i 
hipokryzji, które Go otaczały. Był wolny, by 
wzywać innych, aby szli za Nim drogą i 
dzielili Jego bezdomność i niepewność. Był 
wolny, by ufać bezgranicznie i całkowicie w 
dobroć swego Ojca nawet wtedy, gdy 
wszystko zdawało się przeczyć takiemu za-
ufaniu. Był wolny, by kochać i przygarniać 
odrzuconych i pogardzanych, łącznie z kobie
-tami i dziećmi, i nazywać to Bożą wolą, Bo-
żą sprawiedliwością. Był wolny, by tolero-
wać całe to złe traktowanie, jakiego dozna-
wał właśnie dlatego, że był Synem Bożym i 
Jego drogą - podobnie jak i Ojca - była droga 
współczucia, przebaczenia i otwartej mi-
łości. Jakakolwiek inna droga złamałaby 
trzcinę i zgasiłaby knot. Nie przyniosłaby 
wolności, ku której wyswobodził nas Chry-
stus (Ga 5, 1). 
 
 

 
41. Dlaczego Jezus tolerował całe to złe  

traktowanie, jakiego doznawał od tylu ludzi  
w ciągu swego życia?  

Przecież był Synem Bożym! 
 Setnik, u stóp krzyża, widząc jak Jezus 

umarł, wykrzykuje: „Prawdziwie, ten czło-
wiek był Synem Bożym!” (Mk 15, 39). Dla 
Marka, nazwanie Jezusa „Chrystusem”, lub 
„Synem Bożym”, lub „Synem Człowie-
czym” może mieć sens tylko wtedy, kiedy 
stoimy u stóp krzyża i sami doświadczamy 
Jego śmierci. Odpowiedzią na pytanie Jezu-
sa „A wy za kogo Mnie uważacie?” (8, 29) 
nie jest Piotrowe wyznanie wiary, ale jego 
akceptacja krzyża jako czegoś doświadczo-
nego osobiście. Jezus przyszedł jako „ten 
człowiek”, Syn Człowieczy, który „nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz żeby słu-
żyć” (10, 45), sługa, który „trzciny zgniecio-
nej nie złamie, ani knota tlejącego nie doga-
si, aż zwycięsko sąd przeprowadzi”, (Mt 12, 
20, cytując pieśń sługi z Izajasza 42, 1-1). 
 

Do wspólnoty Kościoła została 
włączona:  

 

Hanna Janina Plutka 
 

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

ich w swojej opiece. 
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2 0 1 7 ,  n u m e r  4 9  

               Naciągane świętowanie 
   Nie czeka na powtórne przyjście Chrystusa ten, kto nie chce słyszeć o Jego pierwszym przyjściu. 

Nadchodzi koniec świata. Ziemia się trzęsie, szaleją 
huragany, wybuchają bomby, Ryszard Petru traci 
władzę w partii, rzeki wy-
lewają z koryt, ludzi odcina 
się od koryt, prezes czyta 
atlas kotów – takie rzeczy. 
– Ale dlaczego miałoby to 
świadczyć o końcu świata? 
– zapyta ktoś. 
– A dlaczego nie? – odpo-
wiem ja. Wszystko o tym 
świadczy. Czy jest coś, co 
mogłoby zaprzeczyć twier-
dzeniu, że wszystko zmie-
rza ku końcowi? Nawet 
jeśli ktoś nie wierzy, że Je-
zus „powtórnie przyjdzie w 
chwale sądzić żywych i 
umarłych”, musi przyznać, 
że dni tego, co doczesne, są 
policzone. 
U nas, śmiertelników, tak 
już jest, że co się zaczęło, 
to musi się skończyć – i nie 
ma innej opcji. Nawet słoń-
ce kiedyś się wypali, spo-
pielając wcześniej naszą planetę. I zgasną wszystkie 
gwiazdy, i przeminą galaktyki, i wszechświat się 
zapadnie. Nie ma innej możliwości dla materii, która 
zaistniała w czasie. I dla naszych ciał nie ma innej 
możliwości. 
Choć to takie oczywiste, niełatwo przebija się do 
powszechnej świadomości. Po to, między innymi, 
jest Adwent – żeby uświadomić lub przypomnieć, że 
te doczesne rzeczy, którymi tak bardzo się ludzie 
„jarają”, nie mają większego znaczenia – o ile mają 
choćby mniejsze znaczenie. Mowa o prawdziwym 
Adwencie, mowa o czasie, w którym chrześcijanie 
bardziej niż kiedykolwiek czekają na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa. Czyli na tę chwilę, gdy 
skończy się nasz świat i zacznie ten naprawdę wart 
czekania. 
Ale w starzejących się społeczeństwach Zachodu nie 
myśli się o końcu. W ostatniej godzinie świata nie-
wielu tam chyba pomyśli o wskazaniu apostoła: „A 
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnie-
ście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupie-
nie” (Łk 21,28). I to chyba dlatego w naszej strefie 
cywilizacyjnej Adwent w przestrzeni publicznej nie 
jest czasem czekania – od pewnego czasu staje się 
jednym potężniejącym jarmarkiem świątecznym, 

pełnym bombek i gwiazdek, i krasnali zastępują-
cych św. Mikołaja. I choć jarmark jest świąteczny, 

to nie wiadomo, z jakiej 
okazji się świętuje. Nastro-
jowa obrzędowość Bożego 
Narodzenia została rozcią-
gnięta na wiele poprzedzają-
cych je dni, a nawet tygodni, 
ale im dłużej trwają te 
„święta”, tym mniej w nich 
świętości. 
Ludzie nie chcą dziś czekać 
na miłe rzeczy – te muszą 
być już, natychmiast. Pary 
idą do łóżka, nie czekając 
nie tylko na ślub, ale nawet 
na bliższą znajomość. Prze-
żywają „małżeństwo”, za-
nim się zacznie, dlatego co-
raz częściej w ogóle go nie 
zawierają. 
Tak jest z wszystkim – ale 
kto nie umie czekać na wła-
ściwy początek, uśnie znu-
żony, nie czuwając, gdy na-
dejdzie koniec. 

W kościołach jednak wciąż trwa prawdziwy Ad-
went. Nie mrugają tam miliony światełek, jak w wi-
trynach sklepowych, ale kto wejdzie i oczyści swoją 
duszę, temu zajaśnieje Chrystus. I będzie gotów na 
święta. Na początek i na koniec. 
       
   Franciszek Kucharczak 

ADWENT ADWENT   
   



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Adwent. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Dzieci zapraszamy z lampionami. 
Przed Mszą świętą dzieci i młodzież składają przed ołtarzem do koszyka, wycięte w domu i podpisane serduszka ( Imię i Nazwi-
sko, klasa ) Przed błogosławieństwem będzie losowanie dziecka,  które zabierze  dzieciątko Jezus i pamiętnik do wpisu, znajdu-
jące się na ołtarzu, do swojego domu, aby tam pomodlić się z całą rodziną. Na drugi dzień dziecko przynosi  dzieciątko Jezus z 
pamiętnikiem  do kościoła na roraty na godz. 17:00, gdzie będzie kolejne losowanie dziecka, które zabierze  dzieciątko do swoje-
go dom Dla dzieci i nie tylko, będzie to piękny sposób przeżycia Adwentu i przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Dzieci 
będą składać intencje do skarbony. W tych intencjach będziemy się modlić, potem będą w szopce, a następnie będą przesłane na 
Jasną Górę przed Cudowny Obraz Matki Bożej. 
2. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć 
Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z No-
wenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiąt-
kowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest  to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za 
czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.  
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00   
4. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w  zakrystii. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie mniejsza niż 10zł) prze-
znaczona będzie na potrzeby parafii.  Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego dzielenia się poświęco-
nym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w naszych rodzi-
nach i sercach,  Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Świece Caritas (duże 15zł i małe 6 zł) będą do nabycia od przyszłej 
niedzieli.  Jak co roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!         
5. Uczniowie z kl. VI naszej parafii: Amelia Dziadek, Krzysztof Imiołek i Patryk Krupa zajęli trzy pierwsze miejsca w regional-
nym etapie Konkursu Biblijnego. Wykazali się doskonałą znajomością Ew. wg św. Mk Będą reprezentować nasz dekanat w 
Konkursie Diecezjalnym. Gratulujemy wiedzy i życzymy im dalszych sukcesów. 
6. 14.12.2017r będą zbierane elektrośmieci w ramach Pomocy Kościołowi w Potrzebie Śmieci możemy w godzinach rannych 
przywieźć na parking przy kościele. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 03.12.2017-10.12.2017 
     03  grudzień - Niedziela 7.00+ Wanda Niezgoda - od rodziców    
9.00+ Karol Skuza w 3 r. śm.   
 - od rodziców i rodzeństwa                                  
10.30+ Janina Oleś w 1 r. śm.  - od siostry Marianny                                             
12.00* Za parafian                                             
17.00+ Janusz Urban   
       - od  sąsiadów Bożeny, Jolanty i Teresy z rodzinami             
         04  grudzień - Poniedziałek  7.00+ Stanisław Uliniarz- od rodziny Bodziony i Krupa 
7.00+ Stanisław Uliniarz - od Jadwigi Gajdzińskiej 
17.00+ Marianna i Mieczysław Szczodry 
              05  grudzień - Wtorek  7.00+ Stanisław Uliniarz  
 - od Janiny Musialskiej z synem 
7.00+ Małgorzata Podsiadło  
 - od Andrzeja Rozlała z rodziną  
17.00+ Mieczysław Sadowski - od sąsiadów Gaweł                
 06  grudzień - Środa Świętego Mikołaja 7.00+ Mieczysław w 9 r. śm., Marianna i Roman 
 Flak; + Maria i Józef Słowikowscy  7.00+ Stanisław Uliniarz - od  rodziny Mularczyk    
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

  07  grudzień  - I Czwartek 7.00+ Stanisław Uliniarz - od rodziny Mularczyk 
7.00+ Stanisława Mieszczanek - od córki Haliny  
   z mężem, dziećmi i wnukami 
15.00* Cementownia 
17.00+ Maria, Józef i Jerzy Jasińscy            
      08  grudzień  - Piątek   7.00+ Stanisława Mieszczanek  
 - od córki Marii z mężem i wnukiem 
7.00+ Stanisław Uliniarz  
 - od Krystyny Jaros i Ks. Dariusza 
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
     09  grudzień  - Sobota 7.00+ Stanisława Mieszczanek  
 - od wnuczków  Piotra, Pawła, Agaty i Doroty 
7.00+ Stanisław Uliniarz - od rodziny Franczyk i Wałek 
17.00+ Witold i Genowefa Podsiadło 
           10  grudzień - Niedziela II Niedziela Adwentu 7.00+ Marianna Szczodra 
9.00+ Lech Podsiadło w 12 r. śm.                                  
10.30+ Tomasz Pilarczyk w 2 r. śm.  - od żony i dzieci                      
12.00* Sakr. Chrztu Św. 
17.00+ Janusz Machalski   - od córki 

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  


