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Zamyślenia nad Słowem Bożym

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: "Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego»". Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: "Plemię żmijowe, kto wam
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie
mówić: «Abrahama mamy za ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym". Mt 3, 1-12

Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona
(Mt 3,10).
Jak rozumieć te słowa Świętego Jana
Chrzciciela? Domyślamy się, że chodzi o potrzebę radykalnej zmiany, że trzeba oderwać się od
czegoś, spojrzeć inaczej na wszystko, obalić pień,
który może zasłaniać to, co najbardziej istotne.

wrogami.
Święty Jan Chrzciciel mówi o końcu świata
jako o sądzie nad każdym z nas.

Bóg przerasta nasze rozumowanie. Mesjasz
przyszedł niepodobny do tego, na jakiego czekano:
urodził się w stajni jako bezradne dziecko, stał się
tułaczem na wygnaniu, po powrocie z ziemi egipTakim zasłaniającym pniem może być skiej otoczył się biedakami, mówił o królestwie
nasz egoizm. Samolub, który myśli o sobie, nie niewidzialnym, opierającym się na miłości i dorozumie Ewangelii, która uważa za paskudny broci, a nie na przemocy, wojsku, policji.
grzech każdy brak miłości bliźniego.
***
Żeby na takiego Mesjasza czekać i takiego
Amos, prorok Starego Testamentu, głosił uznać w swoim życiu, trzeba było oderwać się od
koniec świata jako tryumf Izraela i sąd nad jego tego, co zewnętrzne i powierzchowne.
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Trzeba zaufać Bogu, który widzi więcej niż
nasze ciasne ludzkie oczy. Ufać nawet wtedy, gdy
zaczną nam przybijać tępymi gwoździami ręce i nogi do krzyża.
Ks. Jan Twardowski

ŚW. MIKOŁAJ

Tabor

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Moc w słabości

W drugą niedzielę Adwentu obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Liturgia słowa przenosi nas do Nazaretu.
Dobroczyńca
Oto do młodziutkiej Miriam przychodzi Boży poMikołaj, biskup Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej
Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat Mikołaj był bardzo słaniec i oznajmia, że będzie Matką obiecanego
pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze,
Mesjasza. Święty Łukasz pisze, że Maryja
że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
„zmieszała się” i „rozważała, co miałoby znaczyć”
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców
anielskie pozdrowienie. Maryja uświadamia sobie,
Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z
braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Mikołaj wrzucił im że nie ma w Niej mocy, aby zapowiedź mesjańska
przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. mogła się przez Nią spełnić. Świadomość własnej
Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyń- bezradności każe jej uznać całkowitą własną bezsilca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią
ność. Ale też jest wyrazem pełnej dyspozycyjności
trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu
wobec Bożych zamierzeń. Odpowiedź anioła jest
cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.
jednoznaczna: oto wobec niemocy Maryi zadziała
Orędownik biednych
moc Najwyższego. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i
Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry
przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię moc Najwyższego osłoni Cię”. Mocą tego działania
Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy.
pocznie się Syn Boży. Wypełni się obietnica przyNiewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynamierza zawartego z Abrahamem, zapowiedzianego
rzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętajuż w protoewangelii.
ła się potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga. Ten wysłuchał modlitw
i statek ocalał.
Kult świętego Mikołaja
W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. Świadczy o tym przede
wszystkim liczba kościołów, które nazywane były jego imieniem. W samym Rzymie jest ich jedenaście, w Polsce 327.
Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja zawdzięczamy
Holendrom. Św. Mikołaj był on patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary
człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle.
Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na białym koniu.
W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z
XIV wieku. Wówczas uczniowie, członkowie chóru kościelnego dostawali kieszonkowe i mieli wolny dzień. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię holenderską Nowy Amsterdam i założyli
Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami.
Dzień świętego Mikołaja. Pierwsze mikołajki w 1804 roku
Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja
przyjął się szybko także wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Wzmianki o tej
tradycji w Polsce można znaleźć w tekstach z XVIII wieku.
Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. Jednak w miarę upływu czasu mikołajki nie były
już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym,
starszym panem w czerwonym stroju. Ten wizerunek świętego
Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30.
ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.
Święty Mikołaj, to postać historyczna, wyniesiona przez Kościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Dlatego 6
grudnia myślmy przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba
rodziła się z serca.

Kolejnym ważnym elementem obwieszczenia Dobrej Nowiny o zbawieniu jest znak. Bóg potwierdza
swoje słowo działaniem. Pokazuje, że spełnienie się
obietnicy jest zarazem Jego wejściem w konkretną
rzeczywistość ludzką. „Oto krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną”.
Martwe dotąd łono kobiety, upokorzonej bezpłodnością, nosi syna. Coś, co po ludzku jest niemożliwe, staje się faktem. Znak ze swej natury utwierdza
w wierze, daje pewność działania – przede wszystkim wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg żąda od
nas rzeczy niemożliwych, gdy odkrywamy własną
niemoc, niegodność, by przyjąć Jego dary. Dzięki
niemu rodzi się w nas śmiałość. Ona, która każe
nam z odwagą spoglądać w stronę Najwyższego, w
Nim dostrzegać nadzieję na ratunek.
Nazaretańskie doświadczenie Maryi to nie tylko
sentymentalne wspomnienie. To droga, do której
przejścia zaproszony jest każdy wierzący. Jej początkiem jest przyjęcie Słowa Bożego, końcem –
zgoda na to, aby spełniło się w nas dzieło zamierzone przez Ojca. Matka Jezusa – pierwsza chrześcijanka – wytycza szlak. Od nas zależy, czy pójdziemy nim dalej.
ks. Paweł Siedlanowski

2016,

numer

49

Pieśń na koniec świata
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Warte poważnych inwestycji jest to, co nie ma końca. A świat ma koniec.
Ostatnio jakby mocniej niż zwykle ekscytują się ludzie datą końca świata. Dla jednych jest to zapewne
wywołane nasileniem się trzęsień ziemi, a dla innych wyborem Donalda Trumpa
na prezydenta USA (co zresztą dla
niektórych jest tożsame). Tak czy
owak, temat wraca, a z nim motyw
przygotowania do takiej sytuacji.
Bo jedni nie są przygotowani, inni
są. Taka stacja CNN już od dawna
jest na to gotowa. W każdym razie
była. Przed paroma laty w jej archiwach znaleziono nagranie, które należało odtworzyć w chwili
„gdy to się dziać zacznie”. Dołączono do niego instrukcję, żeby
nie emitować materiału przed
upewnieniem się co do prawdziwości informacji o końcu świata.
Imponująca rzetelność, trzeba
przyznać. Swoją drogą ciekawe, czy znaleźliby się
telemaniacy skłonni oglądać w tych warunkach jakikolwiek program, nawet gdyby jakieś łącza w ogóle
jeszcze działały.
Ale, jak dla mnie, ciekawa jest treść tego nagrania –
które, oczywiście, jest dostępne w internecie. Otóż
widać na nim orkiestrę wojskową, która wykonuje
utwór „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój”. To ta
sama pieśń, którą grała słynna orkiestra na tonącym
Titanicu.
Dla podróżnych z morskiego giganta zapewne było
w tamtej chwili obojętne, czy to globalny koniec
świata, czy lokalny. To był koniec ICH świata.
Wszystko, co przed chwilą było pewne i bezpieczne,
zapadało się w zimną, czarną czeluść, a oni razem z
tym wszystkim. Czy mogło się w takiej chwili liczyć
cokolwiek innego niż właśnie to: być bliżej Ciebie,
Boże?
Wątpię, czy dziś CNN i wiele pokrewnych mediów,
nawet gdyby wpadły na pomysł zrobienia materiału
na koniec świata, stworzyłyby coś w takim guście
jak tamto nagranie. Bo świat Zachodu strasznie
zbiedniał, od kiedy zaczął się silić na „neutralność
światopoglądową”. Miała zapanować większa tolerancja, a zapanowała większa pustka. Najpierw swoich chrześcijańskich korzeni zawstydziły się instytucje, potem poszczególni ludzie, aż wreszcie zaraza
duchowej nijakości ogarnęła całe narody. Dla neutralistów wszystko stało się jednakowo ważne – czy-

li nieważne. Bóg Wszechmocny, Stwórca nieba i
ziemi, zepchnięty między „inne tematy”, stał się
żadnym tematem.
W efekcie coraz liczniejsze dzieci
tego świata, którym ten świat właśnie się kończy, nie wiedzą, co robić. W chwili, gdy wszystko przestaje być ważne oprócz Boga, nie
mają pojęcia, gdzie się zwrócić.
Także ich bliscy stoją bezradni, bo
chcieliby im pomóc, ale po wyczerpaniu środków medycznych
nie wiedzą jak.
Świat nie pomoże tym, dla których
się kończy. Nawet Fidelowi Castro
nie pomógł, choć tak długo się go
trzymał. Jeśli mu coś pomogło, to
błysk świadomości, że to naprawdę
koniec. Wtedy jest szansa na usłyszenie ostatniego „być bliżej Ciebie chcę”. I powtórzenie tego od siebie.
Franciszek Kucharczak

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA

7 i 8 XII 2016r w naszej parafii odbędą się
Adwentowe dni skupienia, które poprowadzi
o. Dariusz Świda.
W tych dniach Msze św. będą
o godz. 8.00; 10.00 i 17.00
W czwartek spowiedź święta od godz. 8.30
z przerwami do godz. 12.00
i od godz. 16.00 - 18.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
uczestnictwa!
W środę o godz. 17.00 będzie uroczyste poświęcenie Obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
W czwartek o godz. 17.00 będzie uroczyste
poświęcenie Medalików dla dzieci przygotowujących sie do I Komunii św.
Przepraszamy za konieczność przeniesienia
w tych dniach Mszy św. z godz. 7.00 na 8.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Roraty codziennie 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, znajdujące się na ołtarzu, do swojego domu, aby
tam pomodlić się z całą rodziną. Na drugi dzień dziecko przynosi dzieciątko Jezus do kościoła na roraty na godz.
17:00, gdzie będzie kolejne losowanie dziecka, które zabierze dzieciątko do swojego domu… Dala 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. Adwentowe dni skupienia informacja na 3 str.
3. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj
wspólnego dzielenia się poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego
opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach, Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Ofiarę którą składamy przy tej

okazji jest przeznaczona na potrzeby parafii. A nabywając Świecę Caritas; włączamy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Serdeczne Bóg zapłać za okazane serce!
4. 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 04.12.2016-11.12.2016
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
05 grudzień - Poniedziałek
7.00+ Adam Staszek - od rodziny Bodziony
7.00+ Andrzej i Zyta Palińscy
- od synowej Elżbiety z dziećmi
17.00+ Zofia i Adam Siedleccy - od dzieci
06 grudzień - Wtorek
7.00+ Adam Staszek – od sąsiadów Plutków z dziećmi
7.00+ Świętosław Owsianka - od rodziny Horzewskich
17.00+ Zofia i Józef Ceglarscy - od córki Grażyny z rodziną
07 grudzień - Środa
8.00+ Lidia Szlachta - od męża i rodziny
8.00+ Adam Staszek – od rodziny Mieszczanek i Antoniak
10.00
17.00* Msza św. ZBIOROWA z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
08 grudzień - Czwartek
Dzień Adwentowej Spowiedzi świętej
8.00+ Adam Staszek - od rodziców
8.00+ Lidia Szlachta - od brata Marka z rodziną
10.00
17.00+ Marianna Szczodra

09 grudzień - Piątek
7.00+ Wiesława Janoska - od wnuczki Agaty z mężem
Marcinem i prawnuczka Mikołaja
7.00+ Adam Staszek - od chrzestnej Zofii
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
10 grudzień - Sobota
7.00+ Adam Staszek - od pracowników poczty
7.00+ Michalina Mól - od wnuczki
17.00+ Wiesława Janoska
- od wnuczki Marty z mężem Adamem i prawnuczkami
11 grudzień - III Niedziela Adwentu
7.00+ Marianna, Wincenty Ryszard, Bolesław, Stanisława i
Józef Łysik; + Edward Peroń; + Bolesław Dercz;
+ Wacław Pałuchowski oraz za zm. z rodzin;
Łysików i Dobrowolskich
9.00+ Leon Podsiadło 11 r. śm.
10.30+ Tomasz Pilarczyk 1 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu św.
17.00+ Antonina Piątek; + Marian Kuśmierski;
+ Józef Jasiński; + Paweł Kukuła

W MINIONYM TYGODNIU

Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Edwarda Sagana, 86 lata
Śp. Zenobię Makieła, 91 lat
Śp. Janina Oleś, 93 lata
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

