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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i
uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo
tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A
kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i
mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Mt 2,1-12

Z darami do Pana
W uroczystość Objawienia Pańskiego przybywamy wraz z Mędrcami ze Wschodu do Betlejem,
aby „złożyć pokłon Panu”. Chcemy zobaczyć i
uczcić Syna Bożego, narodzonego w największej
pokorze, który staje się darem dla wszystkich:
Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – nas wszystkich. A co nas zaprowadziło do Chrystusa? Co było dla nas gwiazdą przewodnią, prowadzącą do Betlejem? Dla
wielu rodzice, dobrzy ludzie, przyjaciele, dla innych nauczyciele w szkole, a może cierpienie? Są

również i dzisiaj ludzie, dla których Bóg jest nadal
zakryty, zasłonięty kutyną niewiary, lenistwa, obojętności, znieczulicy, zawiści lub po prostu grzechu. Blask światła nie potrafi się przebić przez tę
zasłonę! Choć przez chwile zastanowię się, co nam,
co mnie dzisiaj zasłania Boga?
Chwałą Pana rozbłysła nad ziemią. W ten sposób
nie tylko przyszedł na świat Chrystus – światło w
ciemności, ale także ukazał się wszystkim narodom. Noc dziejów została opromieniona niezwykłym blaskiem. Tę prawdę ukazał doskonale
szwedzki karmelita Wilfrid Stinissen w książce

Str.

2

Tabor

„Noc jest mi światłem”. Przedstawił on spojrzenie
świętego Jana od Krzyża na trudne stany ducha,
które dotykają człowieka w jego ziemskiej wędrówce. Autor rozważa różne aspekty głębokiego i
oczyszczającego działania Boga, czyli tzw. „nocy
ciemnej”. Książka stanowi nie tylko interpretację
doktryny św. Jana od Krzyża, lecz także zaproszenie do poddania się Bożemu prowadzeniu, zachętę
do odczytywania sensu każdego przeżywanego cierpienia, niepokoju czy lęku oraz nieustępliwego pytania w trudnych chwilach: „Co Bóg pragnie mi
przez to odsłonić?” Skłania do tego, by w naszej
konkretnej codzienności podjąć wezwanie: „Miej
odwagę stać się tym, kim jesteś w Chrystusie”.
Gwiazda, która zaprowadziła trzech Mędrców do
Betlejem, stanowi wskazówkę także dla nas, ludzi
XXI wieku. Skłania do tego, byśmy rozwiązania
naszych życiowych problemów szukali nie w katastroficznych filmach, zapowiadających nieuchronny
koniec świata i wzbudzających lęk czy w astrologii.
Gwiazda kieruje nasz wzrok na Chrystusa – światłość świata. Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina,

że „w chwili, w której trzej Królowie, prowadzeni
przez gwiazdę, adorowali nowego Króla Chrystusa,
nastąpił koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy
poruszają się po orbitach wyznaczonych przez Chrystusa. (…) To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy
Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; […] A
jeśli znamy tę Osobę, a Ona zna nas, […] wówczas
nie jesteśmy niewolnikami wszechświata i jego praw
– jesteśmy wolni” (Spe salvi 5).
W darze złota, kadzidła i mirry złożonym Dzieciątku
widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Mędrcy są naszymi przedstawicielami u żłóbka Chrystusa, bo pierwsi dzięki światłu gwiazdy rozpoznali
w Nim Boga. Wiemy też, że Magowie ostrzeżeni
przed Herodem, inną drogą wracają do swoich domów. Gdyby to odczytać głębiej, trzeba powiedzieć,
że kto spotyka Boga, zostaje odmieniony, zaczyna
chodzić innymi drogami. Spotkanie w Betlejem radykalnie zmienia każdego. Gwiazda betlejemska
przypomina że, kto szuka Boga, z pewnością nie
usłyszy „Szukajcie Mnie na próżno”.
Ks. Leszek Smoliński

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

nic innego jak tylko pragnienie Boga. Takie pragnienie jest
nawet w ateiście! Jeśli tego nie odkryjemy, to albo całe życie
będziemy się szarpać i nieustannie biegać za nowymi emocjami, albo będziemy ponurakami, którzy nie żyją, ale tylko wegetują i żyją kosztem innych.
Jezus objawia się światu jako odpowiedź na najgłębszy duchowy głód człowieka - jako nadzieja na spełnienie w
życiu. Ta nadzieja, którą daje Jezus - Jego życie, śmierć i Zmartwychwstanie - zmienia zupełnie perspektywę, z jakiej patrzymy na swoje życie. Ta nadzieja uspokaja, pozwala bez frustracji przyjąć to, co w życiu naznaczone jest cierpieniem, bezradnością i własną, po ludzku rozumianą, porażką.
Dziś myślimy o misjonarzach, pragniemy wesprzeć
ich duchowo i materialnie. Modlitwą i ofiarami. Może ktoś
zada sobie pytanie: „A po co misje?”. Misjonarze to ludzie,
którzy pragną dzielić się tym, co sami już odkryli - wyjeżdżają,
by podzielić się nadzieją, którą daje Jezus.
Dlaczego Kościół prowadzi misje? Jedyną racją jest
miłość! Nie ma żadnych innych powodów! I nie zrozumie tego
ten, kto sam nie doświadczył, jak wielką wartością jest Chrystus i kto osobiście, we własnym sercu, nie przeżył, co to znaczy, że On umarł na krzyżu za nas - za mnie i za ciebie, kto
tego doświadczył, temu nie trzeba nic tłumaczyć. Ten rozumie,
dlaczego są misje.
Misjonarze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że
sami nie zmienią warunków, w jakich żyją ludzie, którym głoszą Chrystusa. Jednak są głęboko przekonani, że dając im Jezusa, dają nadzieję, bez której życie jest nie do zniesienia. Są
przekonani, że dając Jezusa, pomagają im odkrywać własną
godność.
Misje to nasze wspólne zadanie i obowiązek. Ich zaprzestanie byłoby naszej strony największym egoizmem. To
miłość Chrystusa nas zobowiązuje! Nie możemy Go zawieść,
bo w tej chwili ma na ziemi tylko nas - Kościół.
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla
Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy...
Przybyli, by oddać pokłon Panu. Przybyli, by stać się dla nas
nauczycielami wiary. Przybyli, bo Bóg czeka na każdego, kto
zechce podjąć trud, by Go odnaleźć. I my podejmujmy zawsze
ten trud aby odnajdywać Jezusa w naszym życiu.

Wszyscy wiedzieli, że król Izraela nie ma właściwie
żadnej władzy, że jest tylko wygodną marionetką w rękach
Rzymian, którzy już od stu lat okupowali Izrael. Nie chodziło
zatem Mędrcom ze Wschodu o jakieś względy materialne nie dla jakiegoś interesu poszukiwali Jezusa, zresztą po cennych darach, które Mu ofiarowali, możemy wnioskować, że
byli ludźmi majętnymi. Kiedy patrzymy na Mędrców podążających za gwiazdą, to przede wszystkim widzimy ludzi o bogatym życiu duchowym - ich pielgrzymka, choć związana z
opuszczeniem domu i trudem drogi, jest podróżą w poszukiwa
-niu odpowiedzi na pytania o sens życia... Papież Benedykt
XVI w roku 2005 w Kolonii powiedział: „Mędrcy wiedzieli,
że świat jest w nieładzie i dlatego serca ich były niespokojne.
Byli pewni istnienia Boga i że jest to Bóg sprawiedliwy i dobry. Może słyszeli też o wielkich proroctwach, w których prorocy Izraela zapowiadali Króla, który byłby w głębokiej zgodzie z Bogiem i który w Jego imię i w Jego imieniu miał przywrócić światu porządek. W poszukiwaniu tego Króla wyruszyli w drogę: w głębi duszy poszukiwali prawa, sprawiedliwości,
która miała przyjść od Boga i pragnęli służyć temu Bogu, paść
Mu do nóg i w ten sposób samemu służyć odnowie świata”.
Nasze pragnienia są siłą napędową do podejmowania
jakichkolwiek wysiłków. I w tym kontekście każdy z nas powinien siebie zapytać: Czego pragnę w życiu? Za czym podążam? Co dla mnie ma największą wartość? Być może padnie
odpowiedź: „Chciałbym po prostu być szczęśliwy”. Ale czy
jest to możliwe? Dziś przecież tak wielu młodych ludzi dopada
smutek, rozczarowanie i rozgoryczenie. Tak wielu mówi: „Nic
mi się już nie chce”.
Niestety, prawdą jest, że życie często nas rozczaruje.
Bo nawet wtedy, gdy ktoś będzie miał dobrą żonę czy męża;
gdy będzie miał satysfakcjonującą pracę i pieniądze, by kupić
sobie wszystko, to i tak do końca nie będzie szczęśliwy. Zawsze pozostanie pewien margines niespełnienia. Czasem wręcz
sobie nie uświadamiamy, że najgłębiej nosimy w sobie pragnienie prawdziwej miłości, głębokiego pokoju, jedności z
kimś do końca, pełnej radości i bezpieczeństwa. A to nie jest
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Jak tam współczucie?
Nadmierna troska o samopoczucie przynosi poczucie samotności.
Nauczycielka z podstawówki koło włoskiego Viterbo zastąpiła imię Jezus w tradycyjnej pieśni zwrotem „na dół”. Ot, taki zabieg dydaktyczny, żeby każdy mógł się w szkole dobrze czuć. Rodzice
uczniów jednak niespecjalnie tym się ucieszyli, a
wikariusz generalny diecezji Viterbo ks. Luigi
Fabbri
zauważył:
„Szacunek dla naszej tożsamości jest ważniejszy
niż dobre samopoczucie
takiej czy innej osoby”.
Ano właśnie – dobre samopoczucie to bożek postchrześcijaństwa. To mit o ziemskim spełnieniu,
wstawiony w miejsce chrześcijańskiej nadziei zbawienia. To zresztą zrozumiałe: kto nie wierzy w niebo, próbuje urządzić je na ziemi, no bo gdzie. Kiepskie jednak to „niebo”, w którym zewsząd wyłażą
ból, śmierć i tymczasowość, a całe „szczęście” polega na chwili zapomnienia o tych rzeczach. To wtedy
ma się owo „dobre samopoczucie” – chwilowe złudzenie, że doczesność da się urządzić tak, aby dała
człowiekowi wieczną satysfakcję. Złudzenie, że powstanie świat, w którym nikt nie zachoruje i nie
umrze, z wyjątkiem tych przeklętych wrogów. I zapanuje wieczna miłość, rozumiana z grubsza jako
wieczny dostęp do w pełni satysfakcjonującego seksu bez zobowiązań. A że na razie tak się nie da, usuwa się cierpienia razem z cierpiącymi lub tymi, którzy cierpienie zdają się przynosić.
Epoka beztroski jednak nie nadchodzi. Przybywa
depresji i samobójstw, również tych
„wspomaganych”. Ale czy może być inaczej, gdy
ludzie chcą szczęścia, a każe im się gonić za dobrym
samopoczuciem? To tak, jakby ktoś oczekiwał, że
Tramwaj Różnorodności Trzaskowskiego zawiezie
go do raju, a potem frustracja, bo tramwaj się rozkraczył na pętli.
Zawsze tak jest. Kto goni za zdrowiem, staje się hipochondrykiem, kto chce być bogaczem, zostaje
skąpcem, a kto szuka tylko swego, nie znajdzie niW MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłą:
Śp. Henrykę Rogoń, 79 lat
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

czego.
Słowo „SAMOpoczucie” sugeruje egoizm, myślenie
tylko o sobie. To całkowicie sprzeczne z Ewangelią.
Jezus nigdy nie powiedział
„błogosławieni mający dobre
samopoczucie”. W ogóle nie
mówił o samopoczuciu. Biblia
nie zna takiego słowa. Zna
natomiast
słowo
„WSPÓŁczucie”. Jeśli chrześcijanin współczuje, to znaczy, że o innych myśli nie
mniej niż o sobie. Nie możemy nikomu zakazać podejmowania fatalnych dla siebie decyzji, ale nikt nam nie
może nakazać, żebyśmy się z tym pogodzili. I żebyśmy udawali, że nic nas to nie obchodzi.
Święta Faustyna w jednej z wizji ujrzała drogę szeroką, wygodną, po bokach ukwieconą. „Ludzie szli
tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca,
nie spostrzegając, że to już koniec. Na końcu tej
drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak
szły, tak i wpadały” – zapisała.
Dobre samopoczucie przed niczym nie zabezpiecza,
może nawet usypiać, gdy trzeba być trzeźwym. Potrzebne jest dobre współczucie – żeby nikt do otchłani nie trafiał.
Franciszek Kucharczak

Plan Kolędy od 07 I 2019r - 09 I 2019r
07.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Ogrodowa, ul. Książęca, ul. Kolorowa
i ul. Malinowa
2. ul. Spacerowa, ul. Spokojna, ul. Konopnickiej
i ul. Leśna
3. ul. Paderewskiego, ul. Szeroka i Pl. Wolności
08.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Orzeszkowej - uzupełnienia
2. ul. Mickiewicza
3. ul. Orzeszkowej - uzupełnienia
09.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Kościuszki- nieparzyste i ul. Cicha
2. ul. Kościuszki – parzyste
godz. 10.00 3. ul. Cmentarna i ul. Bzowska
Program wizyty duszpasterskiej jest dostępny
również na str. internetowej i w gablocie paraf.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się
na KPK, Dekrecie ogólnym KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim oraz prawie Diecezji Sosnowieckiej.

1. Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień misyjny dzieci. Błogosławimy kadzidło i kredę. Kredą znaczymy drzwi naszych domów: K+M+B 2019r na znak: Christus
mansionem benedicat - Chrystus mieszkanie błogosławi.
2. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Chrztu Pańskiego. Przypomina Chrzest Jezusa w
Jordanie i zapowiada Sakrament Chrztu św.
3. Trwa wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Przypominamy iż: Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące świece, kropidło i talerz ze święconą wodą. Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci lub
młodzież ucząca się w szkole. Program wizyty duszpasterskiej na kolejne dni, jest dostępny
w gablocie parafialnej i na str. internetowej. Prosimy parafian, których nie było w domu w
czasie wyznaczonej wizyty duszpasterskiej o ustalenie w zakrystii z księdzem dodatkowej
wizyty na 08 I 2019r Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i dobro jakiego doznajemy w waszych domach.

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00; Cementownia godz. 8.00;
W tygodniu: w Kościele parafialnym, na czas kolędy o godz. 7.00
w piątki i soboty o godz.7.00 i 17.00;
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
Na czas kolędy po Mszy św. o godz. 7.00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 06.01.2019-13.01.2019r
06 styczeń - Niedziela
Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00+ Jerzy Biedak
- od Anny i Pawła Grobelak z rodziną
9.00+ Eugeniusz Szlachta - od brata Ludwika z rodziną
10.30+ Stanisław i Kazimierz Czekała
12.00* Za parafian
17.00+ Marian Słowik
- od syna Sławomira z żoną Renatą
07 styczeń - poniedziałek
7.00+ Anna Janus - od siostry Reginy
7.00 + Eugeniusz Szlachta - od Marty Domagała,
Marka i Adama Szlachty z rodzinami
7.00+ Irena Grunt - od Lidii Ciszek z rodziną
08 styczeń - wtorek
7.00+ Marianna i Mieczysław Szczodry;
+ Maria i Wojciech Grzymek
7.00+ Janina Flak - od Bednarzów i Rudych
7.00+ Eugeniusz Szlachta
- od chrześnicy Joanny Kwiecień z rodziną
09 styczeń - Środa
7.00+ Anna Janus - od bratanicy i męża Dariusza
7.00+ Eugeniusz Szlachta - od Doroty Widawskiej
z córką i Pawła Szlachty z rodziną
7.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

10 styczeń - Czwartek
7.00+ Marian Słowik - od Małgorzaty z rodziną i Lucyną
7.00+ Eugeniusz Szlachta
- od rodziny Karczewskich i Studzińskich
7.00+ Stanisław i Bolesław Gajdzińscy
11 styczeń - Piątek
7.00+ Krystyna Łasicka - od rodziny Olesiów
7.00+ Eugeniusz, Józefa, Zbigniew i Bogdan Oleś
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
12 styczeń - Sobota
7.00+ Anna Janus
- od pracowników Bibliotek w Ogrodzieńcu
17.00+ Eugeniusz Szlachta - od Teresy Szlachta z
rodziną; Teresy i Czesława Kulów z rodziną
13 styczeń - Niedziela
Uroczystość Chrztu Pańskiego
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Damiana
Lipki w 30 r. ur. - od rodziców
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Piotra
Zbierańskiego w 10 r. ur.
10.30+ Mieczysława i Jan Hoc i zm. rodziców
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Marian Słowik - od siostry Wandy

