
 

  

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwsta-
ją, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».    
 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszą-
cą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? oto w domach królewskich są ci, któ-
rzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. on jest 
tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim 
większy jest niż on». Mt 11, 2-11.  

Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 

chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi sły-
szą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię (Mt 11,4-5). 
 Gdyby uczniom Jana Jezus odpowiedział: 
„Jestem Mesjaszem” — nikt by tego nie zrozumiał. 
 Gdyby odpowiedział: „Jestem Bogiem” — 
nikt by w to nie uwierzył. 
 Jego odpowiedź znaczy: Wtedy mnie po-
znacie, kiedy zobaczycie, co czynię. 
 Ważne są książki teologiczne i definicje 
katechizmowe, ale Jezusa poznaje ten, kto w hała-

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też in-
nego mamy oczekiwać? (Mt 11,3). 

 Zauważmy, że uczniowie Świętego Jana 
Chrzciciela przyszli do samego Jezusa, aby Go 
pytać, kim jest. Postąpili jak ci, którzy szukają 
światła najpierw na modlitwie, a potem dopiero 
w książkach i dokumentach. 
 Jeżeli chodzi o nas, najczęściej pytamy 
„kim jest Jezus?” księży, katechetów, kaznodzie-
jów, spowiedników, profesorów uniwersytetów 
katolickich. Zapominamy, że najpierw trzeba 
zapytać samego Pana Jezusa: „Panie, kim Ty je-
steś?”. Można Go o to zapytać na modlitwie, w 
czasie Mszy Świętej, po Komunii Świętej. 
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     * 13 grudzień  Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
    * 14 grudzień Św. Jana od Krzyża, prezbitera i   
    Doktora Kościoła         



 S t r .  2  T a b o r  

  PYTANIA I ODPOWIEDZI          o Jezusie          Michael L. Cook SJ 
 9. Dlaczego tak długo to trwało, zanim  

zbadano i doceniono człowieczeństwo  
Jezusa? 

 
To prawda, że w tradycyjnym obrazie Jezusa zwykle 
większy nacisk kładziono na Jego bóstwo. Ponieważ 
wierzymy, że jest On Bogiem, Jego człowieczeń-
stwo zawsze stanowiło pewien problem. Już we 
wspólnocie, która dała nam Ewangelię św. Jana, 
podkreślającą odwieczną relację Jezusa do Ojca, wi-
dzimy, jak pojawia się ten problem. Autor pierwsze-
go listu św. Jana musi podkreślać, że Jezus Chrystus 
przyszedł w ciele (1 J 4, 2). List potępia tych, którzy 
nie uznają człowieczeństwa Jezusa z krwi i kości. 
Pierwsi Ojcowie Kościoła i sobory, pod wpływem 
Ewangelii św. Jana, bardzo borykali się z tą samą 
kwestią. Podkreślali, że Jezus był w pełni człowie-
kiem, ponieważ nie mógłby nas zbawić, jeśliby nie 
przyjął w pełni naszej ludzkiej natury, to jest ludz-
kiej duszy i ciała. Jedynym kłopotem z takim stwier-
dzeniem było to, że człowieczeństwo Jezusa zbyt 
często wyglądało tylko na abstrakcyjną „zasadę by-
tu”, która musiała być podkreślana ze względu na 
nasze zbawienie. Tętniąca życiem istota ludzka z 
krwi i kości, podobna nam we wszystkim (Hbr 4, 15) 
nie była przedmiotem ich teologicznego zaintereso-
wania. 
To, co nam dało tak zwane „poszukiwanie historycz-
nego Jezusa” (które zaczęło się około 1778 r. i trwa 
do dzisiaj), to Jezus z bardziej ludzką twarzą. Wraz z 
rozwojem naszej współczesnej świadomości histo-
rycznej staliśmy się bardziej wrażliwi na zasadniczą 
wagę czynnika ludzkiego i historycznego zarówno w 
życiu Jezusa, jak i naszym własnym. Bardziej nas 
pociąga ktoś, kto musiał, tak jak my, zmagać się z 
problemami, wzrastać i uczyć się; ktoś, kto czuł, co 
my czujemy, cierpiał tak, jak my cierpimy; ktoś, kto 
zna od wewnątrz radości i nadzieje, smutki i niepo-
koje naszej wspólnej ludzkiej gromady, zwłaszcza 
ubogich i w jakikolwiek sposób cierpiących (zobacz 
początek Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w 
Świecie Współczesnym Soboru Watykańskiego II). 
W przeciwieństwie do czasów wcześniejszych, 
obecnie większy nacisk kładziemy na człowieczeń-
stwo Jezusa niż na Jego bóstwo. Wyważona ocena 
zawsze potwierdzi za Soborem Chalcedońskim peł-
nię zarówno człowieczeństwa, jak i bóstwa. 
 

 10. Czy wiemy o Jezusie więcej niż on  
wiedział o sobie samym? 

 
W pewnym sensie, odpowiedź na to pytanie brzmi: 
i tak, i nie. Jest wiele rzeczy, których o Jezusie nie 
wiemy. Nie wiemy, jak wyglądał, jakie były Jego 
osobiste upodobania i uprzedzenia, jak rozwijało 
się Jego życie w kategoriach chronologicznej kolej-
ności wydarzeń, czy psychologicznego wzrostu. 
Jest wiele takich szczegółów historycznych, które 
bardzo chcielibyśmy poznać, ale przepadły one w 
mrokach czasu. Jednakże, z drugiej strony, wiemy 
o Nim więcej, niż On mógł był wiedzieć przy ogra-
niczeniach swego ludzkiego, historycznego życia. 
Widzimy Go bowiem w objawiającym świetle 
zmartwychwstania i interpretacji rozwiniętych 
przez wspólnoty wiary pod kierownictwem Ducha 
Świętego, zarówno w Piśmie świętym, jak i w wy-
znaniu wiary. Nicejskie wyznanie wiary, które co 
niedzielę odmawiamy w kościele, jest wyrazem 
dojrzałej wiary, która korzystała z tego, co bym na-
zwał „całościowym” doświadczeniem Jezusa, to 
jest Jego ludzkiego i historycznego życia, jego 
śmierci na krzyżu, Jego zmartwychwstania oraz 
refleksji i coraz głębszego przyjmowania przez Ko-
ściół tajemnicy, którą jest Jezus. 

Jednakże Nicejskie wyznanie wiary, tak jak Pi-
smo święte, jest ograniczonym wyrażeniem w ludz-
kim języku tajemnicy, która przekracza nasze moż-
liwości. Tak więc, chociaż możemy powiedzieć że 
tak, wiemy więcej o Jezusie, niż On wiedział o so-
bie samym, to możemy odwrócić pytanie i powie-
dzieć, że Jezus, jako Pan zmartwychwstały w od-
wiecznych objęciach Ojca, wie o sobie, a także o 
nas, o wiele więcej niż moglibyśmy sobie kiedykol-
wiek wyobrazić. 

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłą: 

 
Śp. Władysławę Rak, 79 lat 

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

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

sie tego świata potrafi zobaczyć to, co On wciąż 
czyni, ilu ludzi chrzci, rozgrzesza, umacnia łaską 
przez dwa tysiące lat, chociaż wydawało się, że w 

Wielki Piątek rozprawili się z Nim na zawsze.  Ks. Jan Twardowski 
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ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

               Szczęśliwy podział        Trzeba żyć w niezgodzie – na zło. 
 Polacy są podzieleni – ubolewają 
„autorytety”. A owszem. Polacy kłócą się o wiele 
rzeczy, o które świat się nie kłóci – o aborcję, in vi-
tro, seksedukację, homozwiązki, homośluby, gender, 
eutanazję i inne takie. 
Polacy nie są jak, daj-
my na to, Holendrzy 
czy inni Belgowie, 
którzy te rzeczy zgod-
nie uważają za prawa 
człowieka. Tam panu-
je ład i harmonia, tole-
rancja i szacunek. Je-
śli się tam o coś      
t r o s k a j ą ,  t o 
o powiększenie liczby 
uprawnionych do euta-
nazji (ostatnio tej łaski 
dostąpili alkoholicy). 
K ł o p o c z ą  s i ę 
o aborcję, owszem, ale w dzikich krajach – na przy-
kład w Polsce. A żeby kwestionować takie rzeczy 
jak in vitro, to im nawet przez myśl nie przejdzie. 
Dzieci w szkołach seksualizuje się tam obowiązko-
wo, a publiczny sprzeciw wobec promocji homosek-
sualnego stylu życia stanowi wskazanie do leczenia 
psychiatrycznego. Kościół tam u nikogo nie wywo-
łuje sprzeciwu, bo go tam nie zauważają. Więc jest 
sielanka, przedsionek nowego wspaniałego świata. 
 Skąd się to bierze, że tam w tych sprawach 
panuje jedność, a u nas podział? I gdzie przebiega 
linia tego podziału? Śmiem twierdzić, że Polacy 
z grubsza dzielą się na tych, którzy oglądają, dajmy 
na to, TVN, i na tych, co korzystają, na przykład, 
z TV Trwam. Dzielą się na słuchaczy takich stacji 
jak TOK FM i na odbiorców Radia Maryja. Podział 
przebiega między czytelnikami „Gazety Wyborczej” 
i „Newsweeka” a czytelnikami m.in. „Gościa Nie-
dzielnego”. Chyba to jest główne źródło podziału, 
bo, nie czarujmy się, ludzie myślą to, co czytają, słu-
chają i oglądają. „Własne poglądy” są z reguły sumą 
poglądów, które przyjęło się od kogoś innego. 
 Istotne jest w tej sytuacji, kto pierwszy do-
trze do społeczeństwa ze swoim przekazem. 
W Polsce po upadku komunizmu pierwsza była 
„Gazeta Wyborcza” – i dlatego przez ćwierć wieku 
kształtowała myślenie znaczącej części Polaków. 
Gdyby na rynku dużych mediów pozostała sama, 
dziś Polacy byliby prawdopodobnie zjednoczeni ja-
ko magma rozlazłych postchrześcijan, zachwyco-

nych każdym moralnym chłamem z Zachodu. Jeśli 
tak się nie stało, to w dużym stopniu za sprawą me-
diów związanych z Kościołem, w tym Radia Mary-
ja, które właśnie obchodzi 25. urodziny. 

 Według piękno-
duchów media takie – 
i sam Kościół – powin-
ny „wprowadzać po-
kój”. W ich rozumieniu 
oznacza to chroniczne 
s p i j a n i e  s o b i e 
z dzióbków. Gdyby tak 
zachowywał się Jezus, 
nie zostałby ukrzyżo-
wany, bo i czemu. 
Tymczasem On stał się 
znakiem sprzeciwu 
i nawet tuż przed 
śmiercią pojawiła się 
co do Niego różnica 

zdań między wiszącymi obok łotrami. 
 Oby nie ustawał spór tam, gdzie jest o co 
walczyć. Jeśli tego wymaga miłość, to niech trwają 
podziały. Gdyby takie istniały ongiś wśród miesz-
kańców Sodomy, miasto stałoby do dzisiaj.  
   
    
   Franciszek Kucharczak 

 
 „Jeżeli chcecie uczynić najmilszy Bogu uczynek i najskuteczniej pokonać pokusy,  i wytrwać w dobru, często i z dobrym  

nastawieniem przystępujcie do  świętej Komunii”  (św. Jan Bosko). 
  „Jedna dobrze przyjęta Komunia  święta jest zdolna i wystarczy, aby uczynić nas świętymi i  doskonałymi”  (św. Franciszek Salezy). 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w na-
szym Kościele. Bóg zapłać za złożone ofiary.     
2. Od soboty 17 XII  przed Mszą Świętą rano o godz. 7.00 Nowenna do Dzieciątka Jezus. Od tego dnia 
rozpoczyna się druga część adwentu, czyli bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Za-
chęcamy do uczestnictwa  w roratach o godz. 17:00.        
3. Nadal 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 Nazwisko, klasa ) a po Mszy św. losowanie Dzieciątka Jezus.        
4. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w  zakrystii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tra-
dycję 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, źró-
dło Miłości i Pokoju. Ofiarę którą składamy przy  tej okazji jest przeznaczona na potrzeby  parafii. A naby-
wając Świecę Caritas; włączamy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Serdeczne Bóg zapłać za oka-
zane serce!        
5. W czwartek 15.12.2016r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego do salki Jana Pawła II.  
6. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy na III JAR-
MARK BOŻONARODZENIOWY 2016, który odbędzie sie w dniu 18 XII  w godz. 10.00  - 17.00 na Pla-
cu Piłsudskiego. Cd. ogłoszenia znajduje się w gablocie parafialnej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.12.2016-18.12.2016 
         11  grudzień - III  Niedziela Adwentu  7.00+ Marianna, Wincenty Ryszard, Bolesław, Stanisława  
           i Józef Łysiak; + Edward Peroń; + Bolesław Dercz;                  
 + Wacław Pałuchowski oraz za zm. z rodzin;  
 Łysiaków i Dobrowolskich     9.00+ Leon Podsiadło 11 r. śm.        
10.30+ Tomasz Pilarczyk 1 r. śm.    
12.00* Sakr. Chrztu św.   
17.00+ Antonina Piątek; + Marian Kuśmierski;  
 + Józef Jasiński; + Paweł Kukuła  
     12  grudzień  - Poniedziałek  7.00+ Adam Staszek  
 - od sąsiadów Zofii i Edmunda Kaziród z dziećmi 
7.00+ Michalina Mól - od wnuczka Artura  
17.00+ Zofia Ceglarska - od brata Krzysztofa z żona i rodziną  
         13  grudzień  - Wtorek                    7.00+ Adam Staszek – od Marzenny Lesiak z synami  
7.00+ Michalina mól - od córki Haliny z mężem Markiem    
17.00 + Zofia Ceglarska - od siostry Wandy z dziećmi  
         14  grudzień  - Środa                  7.00+ Michalina Mól - od swatów z Ryczówka 
7.00+ Adam Staszek – od  teściowej Anny Radziejowskiej 
17.00*Msza św. ZBIOROWA z  
 Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
     15  grudzień  - Czwartek          7.00+ Michalina Mól  - od siostry Marii z Chrzanowa     
7.00+ Sylwester Migalski - od  mamy 
17.00+ Zofia Ceglarska - od chrześnicy Bożeny z rodziną 

    16  grudzień  - Piątek            7.00+ Michalina Mól  - od córki Lidii z mężem Leszkiem     
7.00+ Sylwester Migalski - od  brata Tomasza i Agridy   
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  17  grudzień  -  Sobota                          7.00+ Michalina Mól  - od Jana i Janiny Bilnik z dziećmi     
7.00+ Sylwester Migalski  
 - od  rodziny Przybilików i Witolda z Cementowni 
17.00+ Maria Firek - od Antoniego i Stanisławy Knera    
     18  grudzień - IV  Niedziela Adwentu  7.00+ Władysław i Kazimiera Gemzowie     
9.00+ Ireneusz Wnuk; + Maria i Franciszek Kmita        
10.30+ Andrzej Żak 3 r. śm.    
12.00* Za parafian   
17.00+ Kazimierz Grajdek;  
         + Stanisław i Helena Wierzbiccy; + Maria kołodziej  

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  

Do wspólnoty Kościoła została  
włączona:  

 
Joanna Żurek 

 
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczone-
mu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 


