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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie”. Mt 24,37-44

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w
którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt
24,42).

Rok kalendarzowy — to rok
świecki, rok, który mierzy czas od 1
stycznia do 31 grudnia. W ciągu tego
roku obracamy się z Ziemią wokół
Słońca.
Rok liturgiczny — to rok Boży, rok,
w czasie którego stale obracamy się
wokół Pana Jezusa i Jego tajemnic.
***

W Adwencie czekamy na koniec
świata, na przyjście Pana Jezusa i na
święta Bożego Narodzenia. Okres
oczekiwania na Boga to chyba
najpiękniejszy okres w życiu: okres
tęsknoty za Panem Bogiem.
Wszyscy tęsknimy za Nim, wierzący i
niewierzący. Człowiek niewierzący,
jeśli pragnie miłości prawdziwej,
dobrej sprawy — też nieświadomie
tęskni za Bogiem.
Cokolwiek nas spotyka, jest zawsze
od Pana Jezusa.
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Jest to świadomość Adwentu, jaki się
nigdy nie kończy. Całe nasze życie jest
Adwentem. Jest ciągłym czekaniem na
przyjście Jezusa. Dobrze o tym pamiętać: w każdej chwili mogę z Nim się
spotkać. Jak często Go odrzucamy,
zamykamy oczy, usypiamy, a On stale
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tabor

przychodzi, stale puka do drzwi, stale
ma jakieś życzenie: nie bądź egoistą,
nie myśl tylko o sobie, oczyść swoje
serce.
Ile tych życzeń, które odrzucamy…

o Jezusie

7. Dlaczego obecnie istnieje tak wiele
różnych poglądów na temat Jezusa?
Pytanie to dotyka sprawy pluralizmu. Żyjemy w kulturze, która jest głęboka świadoma różnych poglądów i stanowisk, różnic ras, kultur, tradycji, historii,
języków, religii, itd. W coraz większym stopniu żyjemy w kulturze, która jest wrażliwie świadoma, że
takie różnice są dobre i słuszne. Obraz „tygla” jest
zastępowany wielokolorową tęczą. Kwestionuje się
dążenie kultury dominującej do jednolitości. Pomiędzy jednością a wielością powinno istnieć zawsze
zdrowe napięcie, tak w Kościele, jak i w społeczeństwie. Krańcowość jednolitości prowadzi do totalitaryzmu; krańcowość oddzielności i podziału prowadzi do fanatyzmu. Obydwie mają korzenie w pragnieniu dominacji i w lęku przed prawdą, która nas
wyzwala (J 8, 32).
Chociaż obecnie jesteśmy może bardziej wyraźnie
świadomi rzeczywistości i słuszności pluralizmu,
powinniśmy również uznać, że prawowity pluralizm
zawsze w Kościele istniał. Na przykład, w odróżnieniu od dawnych prób „zharmonizowania” czterech
Ewangelii w jedną Biografię Jezusa, co w efekcie
było wytworzeniem piątej Ewangelii, która nie odpowiadała żadnemu z czterech oryginałów, obecnie
bardziej wyraźnie uznajemy, że Ewangelie Marka,
Mateusza, Łukasza i Jana łącznie dają nam wyrazisty obraz Jezusa zrodzony z doświadczenia wiary
każdej poszczególnej wspólnoty. I doprawdy tak być
powinno, gdyż tajemnica, którą jest Jezus, nie może
być ograniczona lub zawarta w jakimś jednym doświadczeniu wiary, czy to wspólnotowym, czy indywidualnym. Tajemnica jego osoby zawsze przekroczy nasze próby wyrażenia go w języku ludzkim,
nawet próby biblijne i ujęte w wyznaniach wiary.
Tak więc, możemy się spodziewać różnic, ale nie
sprzeczności. Cztery Ewangelie dają nam różne obrazy Jezusa, ale nie przeczą sobie nawzajem. Jak diament wystawiony do światła, Jezus odbija i objawia
chwałę Boga na wiele różnorodnych sposobów.

Ks. Jan Twardowski
Michael L. Cook SJ

8. Dlaczego Jezus w tak wielu obrazach i
posągach jest przedstawiany jako biały mężczyzna
z blond włosami i niebieskimi oczami, gdy w
rzeczywistości był Żydem?
Są dwa wymiary Jezusa, o których nie powinniśmy
nigdy zapominać. Po pierwsze, na płaszczyźnie historycznej, był On Żydem palestyńskim z pierwszego wieku. Żydowskie pochodzenie Jezusa jest dla
wiary chrześcijańskiej niezwykle ważne. Jezus był
człowiekiem swego ludu i swoich czasów. Łączy
nas z bogatą i cudowną tradycją, która rozpoczyna
się wiarą naszego wspólnego ojca Abrahama. Antyżydowskie uprzedzenia i pogromy, które niestety
zbyt często miały miejsce w historii chrześcijaństwa, są anty-Jezusowe. Jeśli wierzymy w Jezusa,
przyjmujemy za własne również dziedzictwo bycia
Żydem i czcimy to dziedzictwo jako wyraz woli
Bożej dla nas.
Jednakże, po drugie, Jezus - człowiek swoich czasów - jest również człowiekiem wszystkich czasów.
Na płaszczyźnie teologicznej stał się drugim Adamem (1 Kor 15, 20-22; 45-49; Rz 5, I4nn), nową
istotą ludzką, która ucieleśnia i obejmuje całą ludzkość. Oznacza to, że jest nie tylko białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami (jak jest
często przedstawiany w sztuce zachodnioeuropejskiej), ale również, jako zmartwychwstały, jest zarówno Grekiem, jak i Żydem, niewolnikiem, jak i
człowiekiem wolnym, mężczyzną, jak i kobietą (Ga
3, 28). Jest zarówno Afrykańczykiem, Azjatą, Latynosem, jak i Europejczykiem i Amerykaninem. Jest
zarówno „Chrystusem Apaczów”, jak i
„Chrystusem Kosmicznym”. Tak jak to ujął poeta
Gerard Manley Hopkins: Chrystusem... - bo w tysiącach miejsc Chrystus się jarzy Blaskiem, co ciała
cudze prześwietla i oczy,
By Pan mógł dostrzec światłość w rysach ludzkich
twarzy.
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Odpowiedzialność to, gdy trzeba, zdolność odpowiadania „nie”.
Na szybie w drzwiach sklepu, niedaleko miejsca,
gdzie mieszkam, wisiała reklama kalendarzy
z gołymi paniami. Każdy wchodzący lub wychodzący, dorosły
czy dziecko, chciał czy nie
chciał, musiał „zapoznać się
z ofertą”.
Po dwukrotnej interwencji kierownik w końcu zdjął „ofertę”,
ale po pewnym czasie pojawiła się tam nowa. Tym razem
panie w strategicznych miejscach mają naklejone białe paski.
Podobno szefem tego sklepu
jest tak zwany dobry katolik.
Ha, może lepiej, żeby w tej sytuacji nie uchodził za katolika.
Przecież ten facet ludzi gorszy –
a to znaczy, że oni od tego stają się gorsi. A co Pan Jezus powiedział o tych, którzy by stali się przyczyną zgorszenia „tych najmniejszych”, to
aż strach czytać.
I co z tego, że ten nieszczęśnik nakleja jakieś paski?
Przecież w dalszym ciągu zachęca ludzi do grzechu.
Wciska im truciznę i jeszcze chce na tym zarobić.
I pewnie tłumaczy sobie, że przecież nikogo do tego
nie zmusza.
Niestety, to bardzo powszechne myślenie wśród
wszelkich oferentów. Nawet jeśli uważają się za oddanych Bogu, nie widzą nic złego w tym, że na ich
półkach zalegają prezerwatywy, „pisma dla panów”
czy jakieś inne paskudne pisemka. Uważają to
wręcz za dowód zawodowej rzetelności, że u nich
jest „wszystko”.
Zapytałem kiedyś sprzedawczynię sklepu prowadzonego przez katolika zaangażowanego w swojej parafii, dlaczego wśród sprzedawanych czasopism mają
antykościelny, wulgarny szmatławiec. – Szef bierze,
bo ludzie pytają – odpowiedziała.
No jasne, że ludzie pytają. O różne rzeczy:
o dopalacze, o wibratory, o pigułki antykoncepcyjne, o pornosy, o adres najbliższej „agencji towarzyskiej”. Nawet o bombę atomową zapytają, jeśli będą
mieli szanse ją dostać.
A co robi chrześcijanin, gdy go pytają o narzędzia
grzechu? Proste – odpowiada: „nie ma”.
Niektórzy ludzie biznesu nie wyobrażają sobie, że

mogliby coś takiego powiedzieć. A jednak gdy asortyment zależy od nich, czasem powinni. Bo czy to
normalne, że chrześcijanie sami
produkują i sprzedają stryczki,
na których następnie powieszą się ich bliźni?
Są rzeczy, których człowiek
Chrystusa nie może zamawiać,
nikomu dawać ani sprzedawać
(i nie chodzi tylko o kwestie
handlowe). Oczywiście to może wiązać się z pozorną stratą,
ale co oznaczają słowa Jezusa
o „traceniu życia” dla Niego?
Kto nie jest gotów zrezygnować z zysków za narzędzia
zguby, jak chce zachować swoją duszę na życie wieczne?
Jakoś umyka wierzącym pojęcie grzechów cudzych. Wydaje się ludziom, że każdy odpowiada tylko za siebie. Otóż nie.
Jezus w scenie sądu ostatecznego pyta nas o to, cośmy zrobili innym. Jeśli adwentowe „równanie ścieżek” ma oznaczać coś konkretnego, to już na pewno
musi to być usuwanie z drogi tego, przez co ludzie
upadają.
Franciszek Kucharczak

ŚWIĘCI O EUCHARYSTII

„Przybliżmy

się do Eucharystii z gorącym
pragnieniem, które spali nasze grzechy i
oświeci serce”
(św. Jan Damasceński).
***

„Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to
jest pobożności maryjnej i pobożności
eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach
szybko podniesiecie się do nieba”
(św. Jan Bosko).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Adwent. 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 ) Przed błogosławieństwem będzie losowanie dziecka, które zabierze dzieciątko
Jezus i pamiętnik do wpisu, znajdujące się na ołtarzu, do swojego domu, aby tam pomodlić się z całą rodziną. Na
drugi dzień dziecko przynosi dzieciątko Jezus z pamiętnikiem do kościoła na roraty na godz. 17:00, gdzie będzie
kolejne losowanie dziecka, które zabierze dzieciątko do swojego domu. Dla dzieci i nie tylko, będzie to piękny sposób przeżycia Adwentu i przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Dzieci będą składać intencje do skarbony. W
tych intencjach będziemy się modlić, a potem będą w szopce, a następnie będą przesłane na Jasną Górę przed Cudowny Obraz Matki Bożej.
2. Co prawda liturgicznie w Kościele obchodzić będziemy wspomnienie Św. Mikołaja w przyszły wtorek, to jednak
w naszym Kościele gościć będziemy Św. Mikołaja w przyszłą niedzielę na Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00 Zapraszamy wszystkie dzieci, na spotkanie ze Św. Mikołajem.
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek miesiąca. Msza Św. w Cementowni o godz. 15.00. I Piątek miesiąca.
Spowiedź św. w Kościele od godz. 16.00 i I Sobota miesiąca, odwiedziny chorych od godz. 9.00. Jest to również
wizyta przed Świętami Bożego Narodzenia. Prosimy zgłaszać chorych.
5. W Przyszłą Niedzielę przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę do puszki na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie.
6. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii. Ofiarę którą złożymy przy tej okazji będzie przeznaczona na potrzeby parafii. Świece wigilijne będą do nabycia od przyszłej Niedzieli.
7. Pielgrzymka do Fatimy i innych miejsc kultu. Informacja w gablocie parafialnej i zgłoszenia u Ks. Pawła.
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 27.11.2016-04.12.2016

27 listopad - I Niedziela Adwentu
7.00+ Włodzimierz Trawiński od Genowefy Kuśmierskiej z rodziną
9.00+ Lucja Golba - gregorianka 27
9.00+ Władysława i Józef Biedak
10.30+ Lucyna Rybińska - od męża i rodziny
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Dawida
Sikorskich w 1 r. ślubu
17.00+ Henryk Żak 2 r. śm.
28 listopad - Poniedziałek
7.00+ Zdzisław Stąpel - od Marzenny Lesiak z synami
7.00+ Świętosław Owsianka - od siostry z córką
17.00+ Lucja Golba - gregorianka 28
29 listopad - Wtorek
7.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie
łaski, opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja Krupy
w 25 r. ur.
7.00+ Lucja Golba - gregorianka 29
17.00+ Józef Jasiński; + Maria, Jerzy i Paweł Kukuła
30 listopad - Środa
7.00+ Lucja Golba - gregorianka 30
7.00+ Adam Staszek – od rodziny Sztylerów
17.00* Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
01 grudzień - I Czwartek
7.00+ Adam Staszek - od Wandy i Czesława Walczyków
7.00+ Adam Paliński 1 r. śm. - od żony z dziećmi

15.00* Cementownia
17.00+ Zofia Ceglarska - od syna Mirosława z żoną i rodziną
02 grudzień - I Piątek
7.00+ Karol Skuza - od siostry Anny
7.00+ Adam Staszek - od Sebastiana i Jolanty Żyłów
17.00* Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych
03 grudzień - I Sobota
7.00+ Adam Staszek - od Pawła i Urszuli Żyłów
16.00* Żywy Różaniec
17.00+ Natalia Brodzińska - od rodziny Piątków i Kozłów
04 grudzień - II Niedziela Adwentu
7.00+ Janina Balcerowska; + Jan Kapuśniak;
+ Stanisław i Stanisława Gała;
9.00+
10.30+ Antonina Ćmak 30 r. śm.
12.00* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Neli Kapuśniak
w 1 r. ur.
* O zdr. i Bł. Boże, wszelkie łaski dla Marcela
Marczyka w 1 r. ur.
17.00+ Karol Skuza 2 r. śm. - od rodziców i rodzeństwa

Do wspólnoty Kościoła została
włączona:

Zuzanna Jaworska
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.

