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KALENDARIUM

* 31 styczeń Św. Jana Bosko, prezbitera
* 2 luty Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej
* 3 luty Św. Błażeja, biskupa i męczennika
Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje ustai nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Mt 5, 1-12a

Szukanie Boga

"Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu". Słowa świętego Pawła oddają całą prawdę o Bożej opiece i Bożym wybraństwie: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców...". Dramatem człowieka jest to, że
często nie wie, jakie jest jego miejsce i co
ma w życiu robić. Nieumiejętność rozpo-

znania swojego powołania doprowadza wielu do utraty nadziei, a czasami i wiary. Ilekroć rozpoznaję, czego Bóg ode mnie oczekuje, jestem szczęśliwy i potrafię tym
szczęściem dzielić się z innymi. Bóg
"upodobał sobie w tym, co niemocne". Inna
jest optyka Boża, często odwrotna niż nasza. Ale gdy patrzymy na świat, na człowieka i na siebie, używając tej Bożej optyki,
wtedy odczytujemy nasze powołanie.
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Tabor

"Błogosławieni..." Święty Tomasz z Akwinu
w XIII wieku opracował komentarz do
Ewangelii, wybierając wypowiedzi Ojców
Kościoła. Zobaczmy, co mówią o Błogosławieństwach: "Tam bowiem zaczyna się błogosławieństwo Boże, gdzie po ludzku sądząc spotykają nas utrapienia" - św. Ambroży. "Błogosławiony ten, kto płacze nad swoimi grzechami. Ale bardziej jeszcze błogosławiony, kto opłakuje grzechy innych. Takimi powinni być wszyscy, którzy nauczają" św. Jan Złotousty. "Cichymi są ci, którzy
ustępują wobec gwałtów i nie sprzeciwiają
się złu, lecz zło dobrem zwyciężają" - św.

Augustyn. "Głupcy chcieliby zobaczyć Boga
zewnętrznymi oczyma, podczas gdy można
Go oglądać tylko sercem. Napisano bowiem:
Szukajcie Boga w prostocie serca" - św. Augustyn. "Obdarzani są tu błogosławieństwem ci, którzy czynią pokój; najpierw w
swoim sercu, następnie wśród skłóconych
braci. Cóż bowiem z tego, że łagodzisz innych, jeśli w duszy twojej toczą się wojny
między wadami" - św. Hieronim. A świętego
Tomasza wspominaliśmy 28 stycznia, więc
warto coś z jego nauki przypomnieć.

14. A fakt, że o Jezusie mówi się, że
istniał przed czasem? Jak mógł być
wieczny, a jednak się narodzić?

zarówno przy narodzinach, jaki przy chrzcie.
Interesujące jest, że Jan nie ma również opowiadania o chrzcie, ale ma dwa razy powtórzone wyznanie Jana Chrzciciela: „Ten był,
o którym powiedziałem: Ten, który po mnie
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był
wcześniej ode mnie” (1,15. 30). Jezus istnieje przed Janem Chrzcicielem, przed Abrahamem, nawet przed stworzeniem świata, jako
Słowo, które było Bogiem (1,1-5). Chociaż
Jan potwierdza również, że „Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas” (1, 14), nie
czyni żadnej próby powiązania tego z jakimkolwiek opowiadaniem o Jego poczęciu i narodzeniu.
Tak więc, jeśli chodzi o świadectwo Pisma
świętego, są przynajmniej cztery różne tradycje na temat pochodzenia Jezusa jako Syna Bożego: (1) został ustanowiony lub takowym ogłoszony przy zmartwychwstaniu (Rz
1,4); (2) przy chrzcie (Mk 1, 10-11); (3) przy
poczęciu i narodzeniu (Mt 1, 20; Łk 1, 35);
(4) przed stworzeniem świata (J 1, 1-5; 17,
5). Z naturalną prostotą pozostawiono te tradycje obok siebie nie podejmując żadnej
próby rozwiązania, czy zharmonizowania
napięć pomiędzy nimi. Pozostawiono to późniejszym pokoleniom. To my staramy się pogodzić prolog św. Jana z opowiadaniami o
dzieciństwie Jezusa u Mateusza i Łukasza

PYTANIA I ODPOWIEDZI

o Jezusie

Twoje pytanie kieruje nas do pochodzenia
Jezusa przedstawionego w Ewangelii św. Jana. Warto jeszcze raz zauważyć, że oprócz
Mateusza i Łukasza, reszta Nowego Testamentu (łącznie z Pawłem i jego dojrzałą
chrystologią) nie wykazuje znajomości, lub
przy-najmniej zainteresowania, opowiadaniami o poczęciu i narodzeniu Jezusa. Jest to
szczególnie uderzające u Jana, który tak
mocno stwierdza boskie pochodzenie Jezusa. Jedyna bezpośrednia wzmianka o narodzinach Jezusa występuje u niego podczas
procesu przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Mogą być
one sugerowane w innym fragmencie o dość
gwałtownym sporze, kiedy przeciwnicy Jezusa mówią: „Myśmy się nie narodzili z nierządu” (8, 41), ale Jan stara się wyjść poza
takie zaabsorbowanie ziemskim pochodzeniem Jezusa, gdyż w rzeczywistości pochodzi On od Boga.
Dlatego też, w tym samym fragmencie, mówi On o sobie: „Zanim Abraham stał się, JA
JESTEM (8, 58). Ewangelia według św. Jana
zajmuje się odwieczną relacją Jezusa do Ojca, a nie Jego pochodzeniem ziemskim

Ks. Tomasz Horak

Michael L. Cook SJ
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Katolik częściowy
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Tłum krzyczący „ukrzyżuj!” składał się z dobrych ludzi,
którzy w sercu wołali „hosanna”.
Mój felieton sprzed dwóch tygodni, w którym starałem się odpowiedzieć na tytułowe pytanie
„Czy Kościół popiera PiS?”, rozgniewał niektórych
czytelników. Pan Jacek na przykład napisał: „To
nieprawda, że wszystkie
osoby uczestniczące w
»czarnym proteście«
popierały aborcję! To
nieprawda, że wszyscy
ludzie popierający PO
lub Nowoczesną mają
wszystkie poglądy takie
jak te partie”.
A wierzę, wierzę. Tylko
co z tego na przykład,
że ktoś sobie w sercu
nie popiera aborcji, skoro w czarnym wdzianku
i z czarną parasolką powiększa tłum, który właśnie aborcji się domaga? Co
taki delikwent sobie wyobraża? Że swoim udziałem
w demonicznej imprezie przybliży królestwo Boże?
Co uczestnik czarnego protestu mógłby tam robić
jako katolik? Modlić się na różańcu – czarnym,
rzecz jasna – o bezpieczne „zabiegi”?
A owszem, pewnie tam było mnóstwo dobrych ludzi, tylko dziwnym trafem akurat ich obecność stała
się głównym motywem wysłania do kosza projektu
ocalenia dzieci.
Kto idzie pod sztandarem ciemności, ten nabija statystykę piekłu, choćby sam był aniołem światłości.
Nie ma potem co gadać „chciałem dobrze”. Każdy
chce dobrze, tylko nie każdy wybiera dobre środki.
Chrześcijanin inspiracje do swoich działań powinien
czerpać z Biblii, a nie z „Gazety Wyborczej”. Inaczej jego chrześcijaństwo zostanie wykorzystane do
zadawania ran ciału Chrystusa.
To dotyczy każdej sprawy, zwłaszcza aktywnego
wspierania opcji politycznych, które deklarują rzeczy sprzeczne z Ewangelią i realizują te deklaracje.
Pewnie, że nie ma idealnych partii i ruchów, tak jak
nie ma idealnych ludzi, ale jest zasadnicza różnica
między tymi, którzy grzeszą ze słabości i potem żałują, a tymi, którzy grzech mają w programie.
Nie trzeba szczególnej wiedzy i przenikliwości, żeby stwierdzić, że złe drzewo nie przyniesie dobrych
owoców. Skoro taki KOD zorganizowało i podtrzymuje środowisko zawziętych liberałów moralnych,
od lat zaangażowanych w projekty niszczenia rodzi-

ny i fundamentów moralności chrześcijańskiej, to
jakim cudem miałoby to służyć dobru społecznemu?
I co z tego, że jakieś ugrupowanie czy partia ma
częściowo dobry program? Wystarczy, że ma zły w
sprawach najistotniejszych, które mogą zadecydować o losach
wiecznych człowieka.
To nie jest obojętne,
czy ktoś chce wpuszczania do szkół gender
i seksdeprawatorów,
czy też wspiera wychowanie dzieci według zasad prawa naturalnego. Nie jest
wszystko jedno, czy
ktoś chce prawa zachęcającego do rodzenia dzieci, czy też do ich zabijania.
Ludzie sumienia mogą mieć różne zdanie na temat
Trybunału Konstytucyjnego, ale nie na temat fundamentów człowieczeństwa.
Chrześcijanin nie musi popierać żadnej opcji politycznej. Ale trzymać się Ewangelii musi.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII
„Niektórzy mówią, że aby często
przystępować do Komunii św., trzeba
być świętym. To nieprawda.
To oszustwo. Komunia jest dla tych,
którzy chcą stać się świętymi, a nie dla
świętych. Lekarstwo podaje się
chorym, tak jak pokarm słabym”
(św. Jan Bosko).
Do wspólnoty Kościoła został
włączony:
Adam Dziwisz
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym
i miej ich w swojej opiece.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jak to było ogłaszane tydzień temu, dzisiaj w naszym Kościele Koncert Kolęd w wykonaniu Studentów Akademii Muzycznej na Mszy św. o godz. 17.00 oraz po Mszy św. Serdecznie wszystkich parafian i
gości zapraszamy.
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. W Cementowni o godz. 15.00. I Piątek
miesiąca. Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.30 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz.
9.00 a o godz. 16.00 Msza św. dla Kół Różańcowych.
3. W czwartek 02 II 2016r w Święto Ofiarowania Pańskiego błogosławimy świece, gdyż w naszej tradycji
jest to święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również dzień życia Konsekrowanego. Msze św. w tym
dniu o godz. 7.00; 9.00; 15.00 Cementownia i 17.00 Szczególną modlitwą otoczmy wszystkie osoby, które
żyją konsekracją zakonną i módlmy się o nowe powołania do życia zakonnego. Przy wyjściu z kościoła
będzie możemy złożyć ofiarę do puszki na wsparcie żeńskich Zakonów Klauzurowych. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary!
4. W czwartek również 02 II 2017r zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego do salki Jana Pawła II na
wikariacie, po Mszy św. wieczornej. W tym dniu zapraszamy również dorosłych i młodzież do pomocy
przy rozbieraniu choinek i żłóbka w naszym Kościele.
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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.01.2017-05.02.2017
29 styczeń - Niedziela IV Niedziela Zwykła
7.00+ Henryk Słowikowski 2 r. śm. - od rodziny
9.00
10.30+ Kazimierz Janiec 1 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00+ Konstanty, Magdalena i Józef Piątek
30 styczeń - Poniedziałek
7.00+ Stanisław Cop
- od wnuczki Agnieszki z rodziną
7.00+ Marian Dziedzic - od żony, córki i syna
17.00+ Zofia Maciążek
- od bratowej Władysławy Domagała
31 styczeń - Wtorek
7.00+ Stanisław Cop - od wnuka Adama z rodziną
7.00+ Marian Dziedzic - od Małgorzaty i Jerzego Rudy
7.00+ Helena Kijas 53 r. śm.
17.00+ Zofia Maciążek - od pracowników Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska
01 luty - Środa
7.00+ Danuta Stępień - od Lidii Ciszek z dziećmi
7.00+ Stanisław Cop - od rodziny Nowakowskich
17.00*Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
02 luty - I Czwartek
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
7.00+ Włodzimierz Nowakowski 1 r. śm. - od mamy
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe
rozwiązanie dla Magdaleny
15.00* Cementownia

17.00+ Zofia Maciążek - od pracowników Biblioteki
Publicznej w Ogrodzieńcu
03 luty - I Piątek
7.00+ Stanisław Cop - od chrześniaka Kazimierza
Bednarz i całej rodziny Bednarz
7.00+ Marian Dziedzic - od rodziny Słaboń i Chłosta
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
04 luty - I Sobota
7.00+ Stanisław Cop - od szwagierki Genowefy Struzik
z rodziną Ścisłowskich i Bednarzy
16.00* Żywy Różaniec
17.00+ Marian Dziedzic - od współpracowników syna
z działu technicznego Szpitala Powiatowego
w Zawierciu
05 luty - Niedziela V Niedziela Zwykła
7.00+ Ryszard Jaros 4 r. śm.
9.00+ Henryk Muszyński 3 r. śm.
10.30+ Krystyna i Leon Ostrowscy
12.00* Za parafian
17.00
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Janusza Urbana, 57 lat
Śp. Klarę Mularczyk, 91 lat
Śp. Filomenę Krawet, 88 lat

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

