
 

  

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.                
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.       
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał 
się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, któ-
rzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy cia-
ła, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.                    
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
ojca, pełen łaski i prawdy. J, 1, 1-5; 9-14 

stali na tym, co teoretyczne i zewnętrzne. Przegrali. Św. 
Jan Paweł II powiedział: „Tajemnica nocy betlejemskiej 
trwa bez przerwy. Wypełnia ona dzieje świata 
i zatrzymuje się na progu każdego ludzkiego serca. Po-
chyleni raz jeszcze nad betlejemską tajemnicą możemy 
tylko myśleć z bólem, jak wiele stracili owi mieszkańcy 
miasta Dawidowego przez to, że nie otwarli drzwi. Jak 
wiele traci każdy człowiek, który nie pozwoli Chrystu-
sowi narodzić się pod dachem swego serca”. Wielu jest 
i dzisiaj takich ludzi. Nie decydują się otworzyć drzwi 
do stajenki betlejemskiej. Nie przychodzą do „domu 
chleba”, na Ucztę Eucharystyczną, lub przychodzą tylko 
okazjonalnie, od „wielkich dzwonów”.   
 Stając dzisiaj, w dzień Bożego Narodzenia, 
przed żłóbkiem, gdzie symbolicznie jest złożone Dzie-
ciątko Jezus, i stając przed ołtarzem — żłóbkiem, gdzie 
codziennie rodzi się realnie i rzeczywiście Jezus Eucha-
rystyczny, postanówmy, że Jego oczekiwanie na mnie 
nigdy nie będzie bezowocne.       
   Ks. Artur Seweryn 

  „Dom chleba”    
Młodzież w szkole niekiedy mówi, że zraża ją sposób 
odprawiania mszy św. i jej forma. Mówią, że nudna, 
„odklepana” pośpiesznie, ksiądz ziewa, nie ma żad-
nych iluminacji, większość słów niezrozumiała. Wte-
dy tłumaczę, że to tak jak ze stajnią betlejemską. 
Z zewnątrz licha, odrapana, waląca się, pajęczyny, 
brud i ubóstwo. Skarb jest w środku. Trzeba przebić 
się przez otoczkę. „Pokonać” zmęczenie księdza, jego 
rutynę przy odprawianiu mszy św., to że nie umie 
śpiewać, ale odkryć przychodzącego Jezusa. Porów-
nać też można Eucharystię do orzecha. Twarda, po-
marszczona łupina chroni wnętrze, ale sens jest 
w pokonaniu jej i dostaniu się do ziarna.              
 Pamiętajmy, Słowo Boże mówi także 
o takich, którzy nie przybyli do betlejemskiej stajenki, 
o śpiącej Jerozolimie, o zmęczonych i zajętych intere-
sami mieszkańcach Betlejem. Oni też byli wierzący, 
ale nie podjęli trudu uczestnictwa, praktyki. Poprze-
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      * 26 grudzień Święto Św. Szczepana, męczennika 

     * 27 grudzień Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
     * 28 grudzień Święto Św. Młodzianków, męczenników 
     * 30 grudzień Święto Świętej Rodziny:  
      Jezusa, Maryi i Józefa         



 S t r .  2  T a b o r  

        Życzenia na Boże Narodzenie    

 
„Dziś w mieście Dawida narodził się 

wam Zbawiciel...” 
Owocnych refleksji nad faktem,  

że Bóg stał się człowiekiem, 
        odtąd zawsze jest z nami. 
Jest z nami, gdy się cieszymy i płaczemy, 

gdy pracujemy i odpoczywamy, i nawet wtedy,  
gdy grzeszymy... 

Pełnych pokoju, miłości i błogosławionych  
Świąt Bożego Narodzenia  

ślą wszystkim parafianom i gościom   
        Duszpasterze parafii  

          Plan Kolędy-wizyty duszpasterskiej    

Wtorek  27.12.2016 
9.00 ul. Krakowska od góry  
9.00 ul. Józefów   
9.00 ul. Morusy 
  
Środa  28.12.2016 9.00 ul. W. Polskiego strona lewa od 
początku i przyległe   
9.00 ul. W. Polskiego strona lewa od 
końca i przyległe  
9.00 ul. W. Polskiego strona prawa od 
początku np. od Restauracji  
 
Czwartek 29.12.2016 
9.00 ul. Birowska, Szkolna, 
 Zamkowa  
9.00 ul. Zuzanka od końca 
9.00 ul. Firleja od góry, ul. Bonerów 

Piątek 30.12.2016 
9.00 ul. Kościuszki od Podzamcza nr 
parzyste do Remizy 
9.00 ul. Kościuszki od Podzamcza nr 
nieparzyste do Kościoła, ul. Cicha    
9 00 ul. Kościuszki od Kościoła do  
Remizy, Plac Piłsudskiego i  
ul. Cmentarna 
Sobota 31.01.2016 9.00 ul. Olkuska parzyste - od Placu 
Piłsudskiego  
9.00 ul. Olkuska nieparzyste - od Placu 
Piłsudskiego i ul. Batorego  
9.00 ul. Konopnickiej i Śrubarnia  

 Godziny urzędowania Kancelarii  
Parafialnej w czasie wizyty  

duszpasterskiej po Mszy Św. rannej. 
Za utrudnienia przepraszamy!  
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2 0 1 6 ,  n u m e r  5 2  

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp.  Zbigniewa Fajera, 66 lat 
Śp. Danutę Trojan, 80 lat 

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

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

ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

                                Szopki wokół szopki 
                                Święta pochodzą od świętości, więc sens mają gdy uświęcają 

 Francuska Rada Stanu zezwoliła niedawno 
na urządzanie w obiektach publicznych bożonaro-
dzeniowych szopek, ale pod warunkiem, że będą… 
niereligijne. „Nie można usta-
wiać szopki, chyba że szcze-
gólne okoliczności wskazują, 
że instalacja taka ma charak-
ter kulturowy, artystyczny lub 
świąteczny” – brzmiało orze-
czenie. 
 Czyli, po prawdzie, 
rada zakazała stawiać bożo-
narodzeniową szopkę, bo jak 
ona nie będzie religijna, to nie 
będzie bożonarodzeniowa. 
 To jakby ktoś zezwolił na przyjęcie z okazji 
urodzin, ale pod warunkiem, że nawet słowem nie 
wspomną o solenizancie. Urodziny te 
w „cywilizowanym świecie” stają się z każdym ro-
kiem huczniejsze. Ludzie wydają na nie majątek, 
a dekoracje z tej okazji wiszą już niemal na każdym 
drzewie. Tyle że i one milczą o solenizancie. 
 Parę dni temu znajoma z Niemiec prosiła 
mnie o zakup i przesłanie jej kartki świątecznej 
z Dzieciątkiem Jezus, bo ona chciałaby komuś taką 
wysłać, a nie mogła kupić. Bo wszędzie tylko bomb-
ki, choinki, śnieżek, gwiazdeczki, bałwanki, Mikoła-
je-krasnale. Czyli rzeczy „neutralne”, takie 
„tolerancyjne”, bez znaków szczególnych, gadżety, 
które nikomu nie wadzą – ani muzułmaninowi, ani 
buddyście, Żydowi, masonowi i cykliście. Nikogo to 
nie poruszy, nikogo nie wzruszy, nie rozgniewa to 
nikogo i nikomu nic nie powie. 
 Wydawałoby się, że na świecie tak już musi 
być i będzie tylko gorzej. A jednak przyznać trzeba, 
że przynajmniej u nas coś się w tej kwestii zmieniło. 
Nie tylko kartki ze Świętą Rodziną łatwo w Polsce 
kupić. Niejeden „człowiek znany z telewizora” nie 
ma oporów, żeby przed kamerami wymówić to za-
kazane słowo: Jezus. I czuje się, że wie, o Kim mó-
wi. Przedstawiciele polityki, kultury i nauki częściej 

niż kiedyś łamią się opłatkiem jak najbardziej bożo-
narodzeniowym, na tle całkowicie religijnej stajenki 
i nie tłumaczą wstydliwie, że to tylko „element tra-

dycji”. 
 Ktoś powie, że to 
pod publiczkę, bo teraz 
u nas wiatr wieje od kato-
lickiej strony. 
 A jeśli nawet – to 
dlaczego tak wieje? 
Wszystko przecież szło 
w kierunku „niereligijnej 
szopki”, a tu nagle buch! 
– i stajenka z Panem Jezu-
sem. 

 Co się więc stało? Ano, to był cały ciąg zda-
rzeń, których ważnym podsumowaniem było to, że 
Polacy w znacznej liczbie przyjęli Jezusa jako swo-
jego Króla i Pana. A więc tym razem „swoi Go 
przyjęli” – chciałoby się sparafrazować słowa 
Ewangelii. I choć ci „swoi” zapełniają stajenkę nie 
tylko w charakterze aniołków, to nawet gdy 
są osłami, nie twierdzą, że przyszli tam na Święto 
Żłobu. To wiele zmienia. Społeczne przyjęcie Tego, 
który przychodzi, ma i będzie miało swoje konse-
kwencje. Da Bóg – nie tylko dla nas. 
   
   Franciszek Kucharczak 

 „Eucharystia ofiaruje nam Boskie pastwisko tak wzmacniające, że świat, ciało, szatan nie mogą już nic zdziałać przeciwko nam.  Skoro tylko poczują siłę, która wypływa z tego niebieskiego  pokarmu, rzucają się do  karkołomnej ucieczki i skrywają się zmieszani, pozbawieni swojej zuchwałości”  (św. Albert Wielki). 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

W poniedziałek 26 XII 2016r Święto Św. Szczepana, męczennika.  
II Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św.  w Kościele w porządku Niedzielnym.  

1. W sobotę 31 XII kończymy stary rok 2016. Msza Św. z nabożeństwem dziękczynno - przebłagalnym w 
Kościele o godz. 17.00 i sprawozdanie całoroczne. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwy-
kłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn: Ciebie, Boga, Wysławiamy.   
2. W Niedzielę 1 I 2017r Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Maryi. Jest to także Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Św. O Stworzycie-
lu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyki przypisany jest od-
pust zupełny. Również do tego dnia dzieci przynoszą plansze z rorat, nagrody rozdane będą 6 I 2017r 
3. Od jutra  27 XII rozpoczynamy wizytę duszpasterską tzw. kolędy, od godziny 9.00 Przypominamy iż: 
Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płoną-
ce świece, kropidło i talerz ze święconą wodą. Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci lub młodzież ucząca się w szkole. Podajemy program wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień ( jest do-
stępny również na str. internetowej, w gablocie i naszej gazetce parafialnej na str. 2)     
4. Bóg zapłać wszystkim bez im. i nazw., za stroiki, za postawę dobrej i nie przymuszonej woli, zatroska-
nie i zaangażowanie w strojeniu choinek i przygotowaniu żłóbka, na te Święta. Niech Miłość Bożej Dzieci-
ny, tym bardziej udziela się wam w życiu.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.12.2016-01.01.2017 
 25  grudzień - Niedziela      Boże Narodzenie    9.00+ Mariannę i Adama Wacowskich;  
       + Wacława Wójcika; + Władysławę, Władysława i 
 Krzysztofa Bieleckich        10.30+ Józef Piątek; + Aniela Pilarczyk    
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie 
 łaski, opiekę Matki  Bożej dla Barbary i  
 Kazimierza Sulejów w 50 r. ślubu    17.00+ Anna, Henryk i Stanisław Biedak  
            26  grudzień  - Poniedziałek 7.00+ Szczepan Mieszczanek 
9.00+ Zenobia r. śm., Danuta, Zdzisław,  
 Waldemar i Mieczysław Lasaków  10.30+ Jan i Zofia Pabisek  
12.00* Sakr. Chrztu św. * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha 
 Świętego, wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla 
 Kamili i Mariusza Knera w 20 r. ślubu    17.00+ Helena i Stefan Kolanko; + Stanisław Popławski 
  27  grudzień  - Wtorek            7.00+ Piotr Podsiadło 8 r. śm.   
7.00+ Danuta Chrząszcz- od Teresy z rodziną ,  
   Zofią i Kazimierzem   
7.00+ Lidia Biedak - od siostry Jolanty z rodziną  
  28  grudzień  - Środa               7.00+ Lidia Biedak - od mamy 
7.00+ Jan Mirocha - od żony 
7.00 + Edward Mikoda - od Lidii Ciszek z dziećmi  
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
           29  grudzień  - Czwartek           7.00+ Jan Mirocha  - od syna Andrzeja z rodziną     

7.00+ Bronisław Jurkowski - od sąsiadów Tomaja i Bednarz 
7.00+ Grzegorz Marczyk - od babci Zyty  
  30  grudzień  - Piątek            7.00+ Jan Mirocha  - od córki Celiny z rodziną     
7.00+ Grzegorz Marczyk - od  wujków Artura, Damiana i 

Michała   
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
                 31  grudzień  -  Sobota    
         Zakończenie Starego Roku 2016                   7.00+ Jan Mirocha  - od syna Adama z rodziną         
7.00+ Grzegorz Marczyk - od chrzestnej Edyty z rodziną 
17.00  * Msza Św. na zakończenie roku 2016 
  01  styczeń - Niedziela       
     Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Nowy Rok 2017     7.00+ Stanisław Srokosz 2 r. śm.  - od żony z dziećmi 
9.00+ Jan Świacki - od rodziny Nieduziak i Waszkiewicz        
10.30+ Zbigniew Barczyk - od Urszuli Rybińskiej z rodziną    
12.00* Za parafian    
17.00+ Mieczysław Flak z okazji im.  
  - od syna Cezarego i Grażyny  

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 został 
włączony:  

 

Jakub Napiekło 
 

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczone-mu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym 
i miej ich w swojej opiece. 


