
 

  

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę 
Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego ca-
ła judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając swoje grzechy.                        
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 
leśnym. I tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym». Mk 1, 1-8 

Chrystusa, nadal przychodzi w sakramentach Ko-
ścioła i przyjdzie w chwale na końcu czasów.
 Ewangeliczne wezwanie do czujności roz-
brzmiewa wielokrotnie w liturgii adwentowej. Sły-
szymy tam głos: „Przygotujcie drogę Panu. Prostuj-
cie ścieżki dla Niego”. On wzywa do nawrócenia, 
czyli wyjścia Mu naprzeciw z radosną wiarą, co 
wymaga odrzucenia mentalności i stylu życia, które 
nie pozwalają w pełni naśladować Chrystusa. Po-
wtórne przyjście Chrystusa jako sędziego żywych i 
umarłych bez wątpienia nastąpi. Jego obietnica do-
tycząca „nowego nieba i nowej ziemi” spełni się. 
Dlatego również święty Piotr Apostoł wzywa do 
nawrócenia i czujności w oczekiwaniu na pełne 
objawienie królestwa Bożego. Wzywa wierzącego, 
aby przeżywał każdy dzień i każdą chwilę w obec-
ności Tego „Który jest i Który był, i Który przy-

  Poprawa i odnowa     Jan Chrzciciel obrał sobie za cel przygotowanie 
Bogu drogi do ludzkich serc. A dziś ten, który 
wypełnił szczególną misję przygotowania Izraela 
na pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię, wzy-
wa do nawrócenia, wewnętrznej przemiany i po-
szukiwania Bożego sensu życia. 
 Chrystus jest nadzieją ludzkości. On jest 
prawdziwym sensem naszej teraźniejszości, po-
nieważ jest naszą pewną przyszłością. Aby przy-
gotować serce na spotkanie z Tym, który przyj-
dzie sądzić żywych i umarłych, należy nauczyć 
się dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach 
codziennego życia. Cały Kościół pielgrzymujący 
wychodzi duchowo na spotkanie oczekiwanego 
Mesjasza. Bóg jest tym, który ciągle przychodzi. 
Przyszedł do nas, na ziemię, w osobie Jezusa 
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chodzi”. Święty Marek, mówiąc o Janie Chrzcicie-
lu, przywołuje słowa proroka Izajasza:       
„Oto Ja posyłam wysłańca przed tobą:              
on przygotuje drogę Twoją.            
Głos wołającego na pustyni:           
Przygotujcie drogę Panu,             
dla Niego Prostujcie ścieżki!”          
 Przykład Jezusa Chrystusa, który przygarnia 
i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych 
stosunków jakie powinniśmy wszyscy między sobą 
utrzymywać. Miłość, zgoda i pokój – oto co przyno-
si nam Zbawiciel.                

A my? A nasz świat?     
 Nasz świat nie otworzył się jeszcze na Ewan-
gelię i nie nawrócił. Ludzkość nadal jest rozdarta 
przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze, terro-
ryzm. Dlatego prostujmy dla Niego ścieżki, nasze 
życiowe poplątane i pogmatwane ścieżki, tak aby-
śmy byli gotowi na przyjście Pana Jezusa w Adwen-
cie, w życiu, w swoim sercu.  MARYJO NIEPOKA-
LANIE POCZĘTA pomóż nam przeżyć ten Adwent 
w blasku Słowa Bożego.             
       
   Piotr Blachowski 

    PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie              Michael L. Cook SJ    
 
-mie do mężczyzny i dotknąć go! Można so-
bie tylko wyobrazić odwagę, jakiej jej było 
potrzeba, by pokonać strach i przełamać ta-
bu. Jednakże Jezus drąży istotę sprawy. Wie, 
że moc wyszła od Niego i nalega: „Kto się 
dotknął mojego płaszcza?” Kiedy kobieta za-
lękniona i drżąca przychodzi i wyznaje Mu 
całą prawdę, mówi do niej: „Córko, twoja 
wiara cię ocaliła...”. Przypisuje uzdrowienie 
nie Bogu, ani sobie, ale mocy jej wiary, jej 
zdolności pokonania strachu przed struktura-
mi ucisku i zwrócenia się w swej potrzebie 
do drugiego, ufając, że jej pomoże. Jej uzdro-
wienie przywróciło ją również do wspólnoty 
jako córkę Abrahama (por. Łk 13, 16). 
Na to samo jest położony nacisk w opowia-
daniu o córce Jaira, która się z tą poprzednią 
przeplata (Mk 5, 21-24. 35—43). Zarówno 
jej wiek (dwanaście lat), jak i śmierć czyniła 
ją nieczystą. Jednakże Jezus każe Jairowi nie 
bać się, tylko wierzyć. Kiedy ujmuje ją za 
rękę i podnosi, każe, aby dano jej jeść - 
dziwny szczegół, gdyby nie fakt, że ona też 
zostaje teraz przywrócona do wspólnoty 
symbolizowanej przez współuczestnictwo w 
posiłkach. Dwie kobiety uważane za nieczy-
ste, doświadczające wzajemnego umocnienia 
wiarą, dotykająca lub dotykana przez Jezusa 
w chwili symbolicznego wypełnienia (liczba 
dwanaście), przywrócone do pełnego udziału 
we wspólnocie: taki jest rodzaj pełni zdro-
wia, który działalność uzdrowicielska Jezusa 
miała stworzyć. 

 
42. Na świecie jest tyle cierpienia, zarówno 

wtedy, jak i teraz.  
Czy Jezus miał naprawdę  

moc uzdrawiania? 
 Nie ma dla mnie wątpliwości, że Jezus le-

czył ludzi opętanych przez złe duchy lub 
cierpiących na różne choroby. Trzeba za-
uważyć, że Jego działalność uzdrowicielska 
miała na celu odnowę ludzi nie tylko fizycz-
ną, ale również moralną i duchową, to zna-
czy uzdrowienie całej osoby i ponowne włą-
czenie jej do społeczeństwa. Cuda Jezusa 
miały również na celu zwiastowanie nadej-
ścia królestwa Bożego: „Lecz jeśli Ja mocą 
Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istot-
nie przyszło do was królestwo Boże” (Mt 
12, 28 i paralele). 
Ewangelie, zwłaszcza św. Marka, opisują jak 
bardzo Jezus jest zaangażowany w cierpie-
nie chorych i jak proces uzdrawiania osobi-
ście Go dotyka. Jezus nie tylko wyciąga rę-
ce, by dać moc chorym przez swój uzdra-
wiający dotyk, ale sam otrzymuje moc 
uzdrawiania przez ich wiarę. Mateusz mówi 
wyraźnie o powiązaniu pomiędzy mocą wia-
ry i mocą uzdrawiania w działalności Jezusa 
(Mt 13, 58; por. Mk 6, 5-6). Dla mnie, jed-
nym z najbardziej wzruszających opowiadań 
jest historia kobiety, która od dwunastu lat 
cierpiała na krwotok (Mk 5, 25-34). W takim 
stanie nie powinna się była nawet pokazy-
wać publicznie, a tym bardziej podejść w tłu   
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           Kiedyś było tak, jak nigdy nie było 
               Każdy, kto trafia do nieba, musi najpierw chodzić po ziemi. 

Co roku w okolicach grudnia po internetach roz-
brzmiewają utyskiwania na rzekomą infantylizację 
liturgii. Ma to jakoby wyni-
kać z nastawienia księży na 
duszpasterstwo dzieci w 
ramach Mszy św. roratnich. 
„Jakoś nikt nie zauważa, że 
w większości parafii po-
przez podobne ekspery-
menty praktycznie zatraco-
no sens Mszy Roratniej i 
pozbyto się dorosłych” – 
napisał ktoś pod tekstem o 
nadzwyczajnej popularno-
ści materiałów roratnich 
„Małego Gościa”. 
Sprawa ta pokazuje, jak 
łatwo przychodzi ludziom 
idealizowanie przeszłości. 
Wystarczy, że w niej nie 
uczestniczyli albo pozosta-
wili sobie w pamięci tylko 
wycinki pasujące do ich 
układanki. A co jest w tej 
układance? Ano są kościo-
ły pełne dorosłych, nabożnie uczestniczących we 
Mszy, najlepiej trydenckiej. Rozbrzmiewa tam per-
fekcyjnie wykonany śpiew, najlepiej gregoriański. 
Tam potężne organy zalewają skupionych ludzi la-
winą dźwięków, a od ołtarza aż ku sklepieniom, naj-
lepiej gotyckim, wznosi się wonny dym kadzideł. A 
przed samym ołtarzem, wśród złoceń i marmurów, 
kapłan, najlepiej w barokowym ornacie i najlepiej z 
asystą w dalmatykach, w nienaganny sposób spra-
wuje liturgię. Kazania są treściwe i konkretne, naj-
lepiej katechizmowe, trafiające do samego serca. 
Szczególnie na Roratach, najlepiej o szóstej rano, 
na których zawsze są tłumy dorosłych. Dzieci, 
owszem, też są, ale grzeczne i w odpowiednich pro-
porcjach. I też liturgię przeżywają, też słuchają i 
wszystko rozumieją. Wszystko jest w tej układance 
po prostu i-de-al-ne. Nie ma tam niedbałych cele-
bransów, nudzących kaznodziejów i znudzonych 
wiernych, nie ma kiepskich organistów i koszmar-
nych śpiewów. I oczywiście nie ma pustych ławek. 
Tak podobno kiedyś było. Pytanie tylko, kiedy i 
gdzie to było. Bo jak sięgam pamięcią, nigdy nie 
było tak, jak to chcą widzieć dzisiejsi projektanci 
przeszłości. Jeśli dziś ktoś łamie ręce nad rzekomym 
złym sprawowaniem liturgii albo nad „infantylizacją 
Rorat”, to ja nie wiem, kiedy było perfekcyjnie i 

„nieinfantylnie”. Gdy pół wieku temu rozpoczyna-
łem karierę ministranta, to i wtedy na Roraty przy-

chodziły głównie dzieci. 
Dorośli zjawiali się tam naj-
częściej w roli opiekunów. 
Roratom zawsze towarzy-
szył „dziecięcy klimat” – 
lampiony, obrazki itd. I jak 
pamiętam, kaznodzieje mó-
w i l i  n a  R o r a t a c h 
„dziecięce” kazania. I orga-
nizowali jakieś formy kon-
kursów, zagadek, rywaliza-
cji. Dzięki temu dzieci na 
Roraty chodziły chętnie i 
bez przymuszania, a Ad-
went pozostał w ich pamięci 
jako czas prawdziwego 
przygotowania do narodzin 
Pana Jezusa. 
Jak się to przekładało i 
przekłada na wiarę ludzi 
dorosłych? Trudno to zmie-
rzyć, ale gdyby duszpaste-
rze nie docierali do naj-

młodszych, ci rzadziej docieraliby do Kościoła jako 
dorośli. Bo tak to dziwnie jest, że dojrzałość w wie-
rze osiąga się drogą dojrzewania. Dojrzewający zaś 
potrzebuje warunków odpowiednich dla siebie, a nie 
dla dojrzałego. 
       
   Franciszek Kucharczak 

ADWENT ADWENT   
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1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w naszym Ko-
ściele. Przy wyjściu z Kościoła będzie można złożyć ofiarę na Kościoły Wschodu. Bóg zapłać za złożone ofiary.  
2. Zachęcamy do uczestnictwa  w roratach o godz. 17:00. 
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i bę-
dą gościć Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wie-
czorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje 
prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej 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.  
4. W parafii można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie mniejsza niż 
10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii.  Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego 
dzielenia się poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego 
opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach,  Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Zachęcamy również do na-
bywania Świec Caritas (duże 15zł i małe 6 zł) Jak co roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce! 
5. W czwartek również 14.12.2017r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego do salki Jana Pawła II. 
7. 14.12.2017r będą zbierane elektrośmieci w ramach Pomocy Kościołowi w Potrzebie Śmieci możemy w godzinach 
rannych przywieźć na parking przy kościele. 
6. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy na IV JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY 2017, który odbędzie sie w dniu 17 XII  w godz. 10.00  - 17.00 na Placu Piłsudskiego. 
Cd. ogłoszenia znajduje się w gablocie parafialnej. 
  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 03.12.2017-10.12.2017 
          10  grudzień - Niedziela II Niedziela Adwentu 7.00+ Marianna i Mieczysław Szczodrzy;  
        + Maria i Wojciech Grzymkowie 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 
  11  grudzień - Poniedziałek  7.00+ Stanisław Uliniarz - od Jadwigi Sobalkowskiej  
   z synem Ks. Radosławem 
7.00+ Stanisława Mieszczanek  
 - od Janiny Bednarz z rodziną 
17.00+ Antonina Piątek; + Marian Kuśmierski;  
         + Józef Jasiński; + Paweł Kukuła;  
         + Zbigniew Głąb 
  12  grudzień - Wtorek  7.00+ Stanisław Uliniarz  
 - od Zenobii Bednarz z rodziną 
7.00+ Stanisława Mieszczanek  
 - od rodziny Perkowskich i Czaplów  
17.00+ Aniela i Franciszek Dzik - od rodziny 
  13  grudzień - Środa 7.00+ Stanisława Mieszczanek - od Wandy Kwoczala  
7.00+ Stanisław Uliniarz - od  Marii Karoń    
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

  14  grudzień  - Czwartek 7.00+ Stanisław Uliniarz - od Jadwigi Plechowskiej 
7.00+ Tadeusz Biedak - od szwagierki Wandy Biedak  
   i Gabrieli Wnuk z rodziną 
17.00+ Wanda Niezgoda - od Urszuli i Jerzego Biedak            
  15  grudzień  - Piątek   7.00+ Tadeusz Biedak - od syna Włodzimierza z żoną 
7.00+ Piotr Wacowski  
 - od syna z żoną i wnuczki Marty z rodziną 
17.00 * Msza św. ZBIOROWA za zmarłych   
   16  grudzień  - Sobota 7.00+ Tadeusz Biedak - od syna Leszka 
7.00+ Piotr Wacowski - od wnuczki Agnieszki z rodziną 
17.00+ Stanisław Pandel - od chrzestnej Anny Wójcik  
  i od rodziny Bieleckich i Cebulów 
        17  grudzień - Niedziela  III Niedziela Adwentu  7.00+ Marian Dyszy - od chrześnicy Sylwii 
9.00+ Antonina Ćmak;  
       + Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt                                  10.30+ Marianna Podsiadło  - od córki Małgorzaty 
12.00+ Henryk Stachurski w 30 r. śm.  
 oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 17.00+ Stanisława i Zygmunt Krasowski    
 - od syna Janusza z żoną Teresą 

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  


