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Zamy lenia nad Słowem Bo ym
Jezus pełen Ducha więtego, powrócił znad Jordanu i czterdzie ci dni przebywał w Duchu na pustyni,
gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy
diabełŚ Je li jeste Synem Bo ym, powiedz temu kamieniowi, eby się stał chlebem. Odpowiedział mu
JezusŚ Napisane jestŚ Nie samym chlebem yje człowiek. Wówczas wyprowadził żo w górę, pokazał Mu
w jednej chwili wszystkie królestwa wiata i rzekł diabeł do NiegoŚ Tobie dam potęgę i wspaniało ć tego
wszystkiego, bo mnie s poddane i mogę je odst pić, komu chcę. Je li więc upadniesz i oddasz mi
pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekłŚ Napisane jestŚ Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu słu yć będziesz. Zaprowadził żo te do Jerozolimy, postawił na
naro niku wi tyni i rzekł do NiegoŚ Je li jeste Synem Bo ym, rzuć się st d w dółĄ Jest bowiem
napisaneŚ Aniołom swoim rozka e o Tobie, eby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będ , by
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparłŚ PowiedzianoŚ Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga swego. żdy diabeł dokończył całego kuszenia, odst pił od Niego a do czasu. Łk
Na ogół odczytujemy i rozumiemy scenę Kuszenia
tylko w kategoriach konkretnego, pojedynczego
wydarzenia, którego uczestnikami byli Chrystus
i szatan. Wydaje się nam, e chodzi jedynie
o kwestię walki z pokusami, której przykład daje
nam Jezus. Tymczasem w źwangelii tej chodzi
o co trochę innegoŚ nie o indywidualne pokusy,
którym podlegamy, lecz o ró ne fałszywe obrazy
Boga, które przyjmujemy w swoim umy le
i wyobra ni. Z obrazów tych rodz się dalej ró ne
fałszywe oczekiwania wobec tego naszego „Boga”,
a gdy oczywi cie nie zostaj one zaspokojone,
w konsekwencji powoduj one pretensje i odej cie
od Boga w ogóle. I wła nie na tym polega owo
„kuszenie”Ś pokus s błędne, uproszczone wizje

Boga i nasze yczenia względem Niego. Jak to
wygl da w praktyce?
Pierwsza pokusa to wizja Boga pt. „Stoliczku
nakryj się”. Jest to Bóg do spełniania naszych
rozmaitych zachcianek, Bóg na posyłki, Bóg do
zapewniania nam łatwego i pewnego chleba,
dostatku,
poczucia
bezpieczeństwa,
od
zaspokajania naszych codziennych, yciowych
potrzeb. Co ciekaweŚ na ogół s to potrzeby,
których spełnienie le y całkowicie w zasięgu
naszych mo liwo ci. Oczywi cie, wymaga to
trochę wysiłku, zapobiegliwo ci, organizacji pracy
i czasu, ale s to czynniki całkowicie zale ne od
nas samych, mieszcz ce się
w
sferze
doczesno ci.
Nie
wymagaj
więc
adnej

Str.

2

Tabor

nadzwyczajnej ingerencji Boga. Owszem, s okazj do
oddania Mu chwały przez rzetelno ć w pracy,
wdzięczno ć i zaufanie, ale w zasadzie jest to przedmiot
naszej aktywno ci i to my jeste my za ni
odpowiedziałni.
Tymczasem jeste my skłonni wła nie od tej
odpowiedzialno ci uciekać i przerzucać j na Boga.
Woleliby my, aby to On nas wyręczał, a gdy nie chce,
wtedy lubimy się na Niego obra ać. Chrystus odrzuca
tak taktykę, nie chce być naszym chłopcem na posyłki.
To wcale nie znaczy, ze Mu na nas nie zale y. Nie, On
chce zaspokoić inne nasze potrzeby – duchowe. Te,
których w aden sposób nie jeste my w stanie
zaspokoić sami, a nade wszystko potrzebę zbawienia.
Jakie to tragiczne i paradoksalne, e w tej akurat
dziedzinie, gdzie jeste my całkowicie zdani na Boga,
próbujemy obyć się bez Niego i wolimy zbawiać się
sami, we własnym zakresie.
Druga pokusa jest wizj Boga pieni dza, władzy
i polityki. Bóg, który osi gałby swoje cele przy pomocy
sposobów z tego wiataŚ bez anga owania naszej wiary
i miło ci. W miejsce tego weszłoby wszechwładne
prawo, system nagród i awansów, kar, rozkazów,
zale no ci słu bowych. Ka dy traktowałby Boga tak, jak

się traktuje urz d skarbowy i podatkiŚ z rutynowego
obowi zku, a nie z miło ci i wiary. Wszystko byłoby
jasne i z góry przes dzone, przykazania Bo e oczywiste
i łatwe do wyegzekwowania – Bóg lub Jego policja
dopilnowaliby wszystkiego, a człowiek musiałby się tylko
dostosować – z braku innych mo liwo ci. Oczywi cie,
szybko nauczyliby my się z takim „Bogiem” obchodzić,
znalazłyby rozmaite sposoby i wybiegi, by wyj ć na
swoje. Bo Bóg bez naszej miło ci i wiary byłby bezsilny –
pomimo swej wszechmocy.
I wreszcie trzecia wizjaŚ Boga rozreklamowanego,
oczywistego, widzialnego. Boga-idola, który nie
wymagałby wiary, a tylko odpowiedniej kampanii
reklamowej, by ka dy sam się naocznie przekonał, e to
Bóg. Wtedy nie byłoby adnych w tpliwo ci, rozterek,
wyborów, wahania – czyli nie byłoby wolno ci. Wszystko
byłoby tylko kwesti
reklamy. Oczywi cie, szybko
pojawiłaby się konkurencja innych, lepszych „Bogów”,
w których mogliby my sobie przebierać według swego
gustu i potrzeb.
Chrystus wszystkie te wizje niweczy. Nie daje sobie
narzucić roli wyznaczonej przez nasze ludzkie
wyobra enia i oczekiwania. Jest Bogiem takim, jakim jest
i chce być. Mo emy żo przyj ć b d odrzucić, ale nie

Eucharystyczny savoir-vivre katolika-Polaka
CD... Niedzielna Msza w. w sobotni wieczór
Tę błogosławion mo liwo ć prze ywania niedzielnej źu
charystii
w
sobotni
wieczór
zawdzięczamy
postanowieniom
Soboru
Watykańskiego
II.
Usankcjonował j oficjalny dokument, wydany w roku
1967, mianowicie Instrukcja
więtej Kongregacji
Obrzędów „źucharisticum Mysterium” o Kulcie
Tajemnicy źucharystycznej. Dokument domaga się
wyra nie rozumienia istoty tego zezwolenia oraz troski
o zachowanie wiadomo ci dnia Pańskiegoś chodzi
przecie o to, by wierni w dzisiejszych warunkach mogli
łatwiej więtować dzień Zmartwychwstania Pana. Nie
idzie tu więc o dowarto ciowanie sobotniego wieczoru
ani przekształcenie tej czę ci dnia w niedzielęś to raczej
„bogactwo niedzieli rozszerza sw łaskę i swoje wiatło
na sobotni wieczór, wł czaj c go w dzień
Zmartwychwstałego”. źucharystia w sobotni wieczór
zarezerwowana jest dla tych, którzy znajd się w szcze
gólnych okoliczno ciach pracy lub podró yś cała
niedziela nadal ma pozostać dniem ycia w rado ci, w
słuchaniu Słowa, w dziękczynieniu, odpoczynku,
miłosierdziu.
W takim ujęciu lepiej rozumiemy, e Msza w. w
sobotni wieczór ma charakter niedzielny (a nie „przedniedzielny” czy „przed- wi teczny”) i nie tyle poprzedza
niedzielę, ile j
otwiera, stanowi jej pocz tek.
Odprawiana jest według formularza niedzielnego
(czytania, homilia, modlitwa powszechna) w porze
nieszporów, czyli wieczorem.

Wielki dar, wielka szansa dla chrze cijan, którym Ko ciół
wychodzi
naprzeciw,
rozumiej c
skomplikowane
sytuacje
ycia codziennego, a nawet potrzebę
wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Ale dodajmy uczciwie - ten przywilej znacznie zwiększa
nasz odpowiedzialno ć za zmarnowany wiadomie i
dobrowolnie udział w Naj więtszej Ofierze w dzień
Pański.
wi ta nakazane
Nale do nich obecnie - poza niedzielami - następuj ce
uroczysto ciŚ Narodzenia Pańskiego (25 XII), więtej
Bo ej Rodzicielki (1 I), Objawienia Pańskiego (6 I),
Bo ego Ciała, Wniebowzięcia NMP (15 VIII) i
Wszystkich więtych (1 XI). Uporz dkowanie norm
ko cielnych w dziedzinie wi t nakazanych miało na
celu usunięcie niepokoju sumienia wiernych, którzy ze
względu na pracę zawodow mieli w tpliwo ci, czy nie
uchybiaj
obowi zkowi udziału w źucharystii i
więtowaniu. Tak więc nie ma wi t nakazanych w dni
robocze. Do roku 2010 ostatni była uroczysto ć
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
wi ta nakazane to wyzwanie dla naszej wiaryŚ
musz czy chc być w tych dniach na Mszy w.?
Obowi zek czy łaska i szansa?
CDN...
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SPOŁECZE STWEM

Oto, oparta o prace ameryka skiego lingwisty Noama Chomskiego, lista „ńŃ strategii manipulacji” przez
establishment.

ń – ODWRÓĆ UWAż
Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest
strategia polegaj ca na odwróceniu uwagi publicznej od
istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne
i ekonomiczne elity, poprzez technikę ci głego
rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych
informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest równie
niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu
społeczeństwa podstawow wiedz z zakresu nauki,
ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.
„Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów
społecznych, zniewolona przez niewa ne sprawy.
Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez
czasu na my lenie, wci na roli ze zwierzętami (cyt.
tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).
2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ
ROZWI ZANIE
Ta metoda jest równie nazywana „problem – reakcja –
rozwi zanie”. Tworzy problem, „sytuację”, maj c na
celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będ się
domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych.
Na przykładŚ pozwól na rozprzestrzenienie się
przemocy, lub zaaran uj krwawe ataki tak, aby
społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i
przepisów za cenę własnej wolno ci. LubŚ wykreuj
kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia
praw społeczeństwa i demonta wiadczeń
społecznych.
3 – STOPNIUJ ZMIANY
Akceptacja a do nieakceptowalnego poziomu.
Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez
kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie
nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w
latach 1980. i 1990.Ś minimum wiadczeń, prywatyzacja,
niepewno ć jutra, elastyczno ć, masowe bezrobocie,
poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany,
które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.
4 – ODWLEKAJ ZMIANY
Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile
widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej
konieczno ci” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa
na wprowadzenie jej w ycie w przyszło ci. Łatwiej
zaakceptować przyszłe po więcenie, ni poddać się mu
z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, maj zawsze
naiwn tendencję do zakładania, e „wszystko będzie
dobrze” i e być mo e uda się unikn ć po więcenia.
Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na
oswojenie się ze wiadomo ci zmiany, a tak e na
akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy
przyjdzie czas.
5 – MÓW DO SPOŁECZE STWA JAK DO MAŁEżO
DZIECKA

Większo ć tre ci skierowanych do opinii publicznej
wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania
czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego u ywa się
przemawiaj c do dzieci lub umysłowo chorych. Im
bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy,
tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Je li
będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to
wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie
odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby
rzeczywi cie miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent
Weapons for Quiet War).
6 – SKUP SI NA EMOCJACH, NIE NA REŻLEKSJI
Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna
technika maj ca na celu obej cie racjonalnej analizy i
zdrowego rozs dku jednostki. Co więcej, u ycie mowy
nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do
pod wiadomego zaszczepienia danych idei, pragnień,
lęków i niepokojów, impulsów i wywołania okre lonych
zachowań.
7 – UTRZYMAJ SPOŁECZE STWO W IżNORANCJI I
PRZECI TNO CI
Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do
zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia.
„źdukacja oferowana ni szym klasom musi być na tyle
uboga i przeciętna na ile to mo liwe, aby przepa ć
ignorancji pomiędzy ni szymi a wy szymi klasami była
dla ni szych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons
for Quiet War).
8 – UTWIERDŹ SPOŁECZE STWO W
PRZEKONANIU, E DOBRZE JEST BYĆ
PRZECI TNYM
Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, e to „cool” być
głupim, wulgarnym i niewykształconym.
9 – ZAMIE BUNT NA POCZUCIE WINY
Pozwól, aby jednostki uwierzyły, e s jedynymi winnymi
swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji,
zdolno ci, starań. Tak więc, zamiast buntować się
przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie
yła w poczuciu dewaluacji własnej warto ci, winy, co
prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A
bez działań nie ma rewolucjiĄ
ńŃ – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NI ONI SAMYCH
SIEBIE
Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce
wygenerował rosn c przepa ć pomiędzy wiedz
dostępn szerokim masom a t zarezerwowan dla
w skich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii
stosowanej „system” osi gn ł zaawansowan wiedzę na
temat istnień ludzkich, zarówno fizyczn jak i
psychologiczn . Obecnie system zna lepiej jednostkę
ni ona sama siebie. Oznacza to, e w większo ci
przypadków ma on większ kontrolę nad jednostkami,

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1.

W przyszł Niedzielę, jak w ka d III Niedzielę miesi ca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym
Ko ciele. Serdecznie dziękujemy za zło one ofiary.

2.

W Pi tki w czasie Wielkiego Postu, prze ywamy nabo eństwo Drogi Krzy owej o godz. 16.00 i o godz. 19.00
dla młodzie y. A w Niedziele przed Msz w. wieczorn , o godz. 16.15 nabo eństwo żorzkich ali. Z racji
Roku Miłosierdzia w ramach kazania pasyjnego wsłuchamy się, we fragmenty Dzienniczka więtej Siostry
Żaustyny. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tak pięknych nabo eństwach, szczególnie
młodzie i dzieci.

3.

W poniedziałek przypada 29 rocznica więceń biskupich, Ks. Bpa Piotra Skuchy. Módlmy się, aby Dobry Bóg
darzył żo obficie Swoim Błogosławieństwem, a w. Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

4.

Jak to ogłosili my w zeszł niedzielę. Po raz kolejny rusza akcja skarbonki Jałmu ny WielkopostnejĄ W tym
roku pod hasłem ąSkarbonka Miłosierdziaą. Wychodz c ze wi tyni mo emy nabywać skarbonkę składaj c
symboliczn ofiarę 2,5 zł, która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej zwi zane z
leczeniem dzieci i osób starszych. Jałmu nę zło on w skarbonce w czasie Wielkiego Postu, przyniesiemy do
ko cioła w Niedzielę Miłosierdzia Bo ego.

INTENCJE MSZY ŚWI TYCH ń4.Ń2.2Ńń6-21.01.2016
7.00
9.00

10.30
12.00
16.15
17.00

7.00
17.00

ń4 luty - Niedziela
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 22
* O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej i dary
Ducha w. z podziękowaniem za wszelkie łaski
z pro b o dalsze dla Konrada Ziębińskiego
w 18 r. ur.
+ Alfred Czerniszew - od córki Wioletty
z rodzin
* Sakr. Chrztu w. Jan Paliga 1 r. ur.
* żorzkie ale
+ źdward żrudzień - od ony Karoliny i syna
żrzegorza
ń5 luty - Poniedziałek
+ Tadeusz Trzewicarz - od s siadki Jadwigi
żajdzińskiej z dziećmi
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 23

7.00
17.00

ń6 luty - Wtorek
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 24
+ Halina Blewa - od Justyny, Katarzyny
i Przemysława z rodzinami

7.00
17.00

ń7 luty - roda
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 25
Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do Matki
Bo ej Nieustaj cej Pomocy

17.00

ń8 luty - Czwartek
+ Tadeusz Trzewicarz - od rodziny
Pankiewiczów z mam
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 26

7.00

ń9 luty - Pi tek
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 27

7.00

16.00
17.00
19.00
7.00
17.00

* Droga Krzy owa
Msza w. ZBIOROWA za zmarłych
* Droga Krzy owa dla młodzie y
2Ń luty - Sobota
+ Tadeusz Trzewicarz - od siostry Jadwigi
z rodzin
+ Jadwiga Kajdańska - gregorianka 28

2ń luty - Niedziela II Niedziela Wielkiego Postu
7.00
+ Henryk Muszyński 2 r. m.
9.00
+ źdward żrudzień - od córki źdyty z mę em
i rodzin
10.30 + Waldemar Borkowski 3 r. m.
12.00 + Władysław i Bronisława Lipkaś
+ Alfreda i źdmund Matysek
16.15 * żorzkie ale
17.00 + Jadwiga Kajdańska - gregorianka 29

Msze Świ te w Parafii Przemienienia
Pa skiego w Ogrodzie cu
NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 17.00ś
Cementownia godz. 8.00ś
w tygodniuŚ 7.00 i 17.00ś
***
żodziny urzędowania Kancelarii ParafialnejŚ
RODA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.16.00 - 16.45
tel. dy urnyŚ 699 189 130

