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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei,
Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi
kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
Łk 3,1-6
Droga dla Pana
W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie
proroka Barucha: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę
swą koronę chwały Przedwiecznego”. Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić nad sensem naszego życia, by podjąć
nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To do niego prorok kieruje
słowa: Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu
wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego od wschodu
słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o
nich pamiętał”.
Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana
ma różną długość, bo przecież „każda dusza to
inny świat”. Warto w tym miejscu zatrzymać się
nad drogą wiary św. Augustyna, który pod wpły-

wem lektury klasyków rzymskich zaczął szukać
prawdy. Biblia wydawała mu się wtedy prostacka.
Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości
religijne. W tym czasie wstąpił też do sekty manichejskiej. W wieku 30 lat, jako retor, włączył się w
prowadzenie szkoły w Mediolanie, gdzie zetknął
się ze św. Ambrożym, biskupem tego miasta. Augustyn zaczął chodzić na jego kazania. Ambroży
zaimponował mu wymową i głębią treści. Niedługo
potem Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawia
Apostoła i natrafił na fragment Listu do Rzymian:
„Żyjmy przyzwoicie jak jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu,
nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w
Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio
o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,13-14). Jak
napisał Augustyn w swoich „Wyznaniach”, poczuł
nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej no-
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cy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, odczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości. I
wkrótce, w wieku 33 lat, przyjął chrzest. Stał się
wielkim nauczycielem wiary, pisarzem chrześcijańskim, biskupem i Doktorem Kościoła.
Droga powrotu do Boga jest dostępna dla każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko nowe. I prowadzi
do zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas”. Przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia ma wypełnić nasz tegoroczny Adwent. Św. Augustyn po
swoim nawróceniu rozdał swój majątek pomiędzy
ubogich i z przyjaciółmi zamieszkali razem, oddając
się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom
Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał, że celem
jego życia jest Jezus Chrystus i poszukiwanie królestwa Bożego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w
którym historia zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego życia Jezusa,
nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu
przypomnieć sobie o Bogu. Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest słowo Boże i modlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miłością,
którą możemy dzielić się z innymi przez słowa, czyny i modlitwę.
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Ks. Leszek Smoliński

o Jezusie

72. A co powiesz o ukazywaniu się
Jezusa uczniom?
Czy nie jest to dowodem,
że Jezus powrócił do życia doczesnego
przynajmniej na chwilę?
Pomocnym tutaj jest rozróżnienie pomiędzy wcześniejszą tradycją, a tym, co rozwinęło się później.
Paweł podaje jedno z najwcześniejszych pouczeń,
które, jak mówi w Pierwszym Liście do Koryntian
15, 3-8, sam otrzymał (przypuszczalnie w Damaszku mniej więcej w czasie swego nawrócenia, jakieś
trzy lata po śmierci Jezusa). Cztery zasadnicze elementy to proste twierdzenia, że Chrystus umarł, że
został pogrzebany, że zmartwychwstał i że ukazał
się Kefasowi. Słowo „pogrzebany” potwierdza, że
„umarł”, to znaczy, że Jego śmierć była rzeczywista. W ten sam sposób zwrot „ukazał się” potwierdza, że „zmartwychwstał”. Nieodłącznym od twierdzenia, że Jezus zmartwychwstał jest fakt, że ukazał
się Szymonowi Piotrowi. Jest to podstawowa proklamacja Kościoła pierwotnego, która została również sformułowana u Łukasza 24, 34 jak następuje:
„Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Czy Piotr był chronologicznie pierwszym, czy nie, ostatecznie dane mu jest symboliczne
pierwsze miejsce jako „skale” lub fundamentowi
wiary chrześcijańskiej. W zasadzie tylko jedno takie
objawienie było konieczne. Paweł wymienia inne:
Dwunastu, więcej niż pięciuset (braciom), Jakubowi, wszystkim apostołom, a w końcu jemu samemu.
Jednakże nalega, że doświadczenie to jest zasadniczo takie samo, gdyż jest tylko jedna Ewangelia,
ponieważ jest tylko jedno objawienie.

Michael L. Cook SJ

Paweł jest jedynym apostołem przekazującym nam
relację z pierwszej ręki o takim doświadczeniu (Ga
1, 6-24). Nie opisuje tego subiektywnego przeżycia
w kategoriach fizycznych, tak jak nawrócenie Pawła
przedstawia Łukasz (w trzech różnych wersjach w
Dziejach Apostolskich: 9, 1-22; 22, 3-16; 26, 4-18).
Prawdopodobnie obejmowało ono jakąś formę widzenia lub słyszenia, ale Paweł nacisk kładzie na
działanie Boże. To Bogu spodobało się, „aby objawić Syna swego we mnie” (Ga 1, 16). Podkreśla, że
Ewangelia, którą głosi nie doszła do niego poprzez
pośrednictwo ludzkie, ale „objawił mi ją Jezus Chrystus” (1, 11-12). Właśnie to objawienie dało mu jego
misję, „bym Ewangelię o Nim głosił poganom” (1,
16). Paweł przez całą swą drogę życiową podkreśla,
że on też jest apostołem, ponieważ on także widział
Jezusa (1 Kor 9,1). To jedno, jedyne w swym rodzaju objawienie wydało jedną, jedyną Ewangelię, która
jest taka sama dla wszystkich apostołów (Ga 1, 6-9;
2, 1-10; 1 Kor 15, 1 - 2 . 11). Tak więc,
„ukazywanie się”, na najbardziej pierwotnej i fundamentalnej płaszczyźnie, oznacza objawienie przez
Boga obecności i znaczenia Jezusa. Skoro samo
zmartwychwstanie jest wydarzeniem eschatologicznym oznaczającym koniec historii, to jest absolutnie
jedynym w swym rodzaju objawieniem raz na zawsze. Nie może być innego objawienia, które byłoby
ostateczne i definitywne w tym samym znaczeniu.
Objawiająca inicjatywa Boga wymaga odpowiedzi
wiary, która obejmuje wysłanie człowieka z misją
głoszenia tej dobrej nowiny. Jest to apostolski fundament Kościoła.
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Zazdrość o dzieci
Każdy człowiek jest cudem – problem w tym, że wielu nie wierzy w cuda.
Niedawno ulubiony artysta ludzi religijnych inaczej
Adam „Nergal” Darski wyraził swoją irytację programem 500 Plus. „Dajecie im
po 500 zł, żeby się, ku**a, rozmnażali, by sami bezmyślni
ludzie powiększali wasz elektorat, przedłużając waszą kadencję!” – wściekał się. Tych,
którzy otrzymują świadczenie,
nazwał darmozjadami.
Gniew
z
powodu
„rozmnażania” się ludzi w wykonaniu satanisty nie dziwi.
Narodziny człowieka to dla
jego mrocznego idola zawsze
klęska i powód do rzucania
smołą.
Bo takie są fakty, że program 500 Plus wpłynął na
większą liczbę urodzeń. Pewnie, że ta liczba nie jest
tak wielka, żeby mogła rozwiązać problem zapaści
demograficznej, ale kierunek jest dobry.
Jednak nie tylko Nergalowi to się nie podoba. Są też
inni, w mediach bardzo głośni, którzy większą liczbę najmłodszych Polaków witają z irytacją. Ich szlachetne serca znieść nie mogą myśli, że ktoś z ich
rodaków mógłby zdecydować się na dzieci ośmielony perspektywą otrzymania pieniędzy na ich wychowanie.
– Jak można rodzić dzieci za 500 złotych miesięcznie! – oburzają się. Oni nigdy by się do tego nie
posunęli. Oni chcieliby społeczeństwa o krystalicznie czystych motywacjach prokreacyjnych. Żadnych
tam zachęt, żadnych ułatwień, żadnych pieniędzy.
Oni pragną, aby Polacy decydowali się na posiadanie dzieci absolutnie bezinteresownie, bez żadnych
nacisków z jakiejkolwiek strony, natury nie wyłączając.
Ciekawe, że w drugą stronę to u tych ludzi nie działa. Bo aby dzieci nie mieć – a nawet żeby się ich pozbyć, gdy już się poczną – nie trzeba szczytnej motywacji. Wystarczy byle powód, na przykład nieduże mieszkanie i brak miejsca na pudełka z zabawkami.
Zostaliśmy do takiego myślenia przyzwyczajeni.
Przez lata słyszeliśmy, że Polacy mają mało dzieci,
bo ich nie stać. W mediach leciały wyliczenia, ile
też kosztuje wychowanie jednego dziecka, a były to
kwoty gigantyczne. Gdy człowiek coś takiego słyszał, dochodził do wniosku, że stać go najwyżej na
jedną trzecią dziecka – więc wielu wolało sobie
„adoptować” psa.

I to miało być dla wszystkich zrozumiałe: nie masz
kasy, nie masz dzieci. To było OK. Tymczasem gdy
dziś ktoś ze względu na większe bezpieczeństwo ekonomiczne decyduje się na dzieci
– to nie jest OK. Nie mieć
dzieci z powodów finansowych można, ale mieć je z
tych samych powodów nie
można.
Zastanawiająca jest ta niechęć
do dzieci, do rodzin wielodzietnych i do działań mających poprawić alarmującą
sytuację demograficzną. W
pojawieniu się na świecie nowych ludzi każdy powinien
dostrzec przynajmniej własny interes. Ale dziwnie
często nawet tego nie dostrzega.
Dlaczego? Chyba głównie z powodów duchowych.
Gdybyśmy byli tylko ciałem, pewnie nie byłoby
problemu. Ale jesteśmy też istotami duchowymi,
nieśmiertelnymi, odkupionymi – i ktoś jest o to zazdrosny.
Franciszek Kucharczak

O DUCHU ŚWIĘTYM
Co uczynił Duch Święty gdy zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstępując na Apostołów w
postaci ognistych języków, oświecił ich umysły.
aby lepiej poznali naukę objawioną przez Jezusa
Chrystusa, wzmocnił wolę i zapalił serca, aby
głosili ją wszystkim ludziom. W tym celu udzielił im też darów mówienia rozmaitymi językami.
(Dz. 2, l - 4).
Działalność Ducha Świętego w naszych czasach.
Duch Święty sprawia, że Kościół objawioną naukę Jezusa Chrystusa nieomylnie przechowuje i ogłasza. Duch Święty przebywa także
w duszach ludzi sprawiedliwych. Uświęca nas
łaską uświęcającą, pomaga nam łaską uczynkową na drodze do nieba i udziela nam Swych darów. Nazywamy dlatego Ducha ŚwiętegoU ś w i ę c i c i e l e m . .

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. W przyszłą Niedzielę, jak w każdą III Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Przy wyjściu z kościoła będzie można również złożyć ofiarę na potrzeby Kościoła na
Wschodzie. Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. Od 16 XII 2018r czyli od przyszłej niedzieli w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe
Msze św. w poniedziałek i wtorek, będą o godz. 7.00; 9.00; 17.00 i 19.00 Spowiedź święta we wtorek
od godz. 7.00 do godz. 10.00 i od godz. 16.30 - 19.30 Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
Nie odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę!!!
3. W parafii można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie
mniejsza niż 10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii. 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. Zachęcamy również do nabywania Świec Caritas (duże 15zł i małe 6 zł) Jak co roku jest to
Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!
4. W środy zapraszamy na Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na godz. 17.00 A w piątki w
Mszy św. zbiorowej o godz. 17.00 zawierzajmy naszych bliskich zmarłych.
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 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 09.12.2018-16.12.2018r
09 grudzień - Niedziela II Niedziela Adwentu
7.00+ Lucjan Piątek - od Foltańskich i Kowalskich
9.00+ Leon Podsiadło w 13 r. śm.
10.30+ Tomasz Pilarski w 3 r. śm.
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Stanisława Miśkiewicz - od rodziny Ziaja i Jaros
10 grudzień - poniedziałek
7.00+ Anna Janus - od Tomasza Bączek z rodziną
7.00+ Michalina Stefańska
- od Mieczysława i Jadwigi Stefańskich z rodziną
17.00+ Alfred Uliniarz
- od szwagierki Władysławy Bialik z rodziną
11 grudzień - wtorek
7.00+ Anna Janus - od Stanisławy Kudeli z rodziną
7.00+ Alfred Uliniarz
- od Zenona Uliniarza z Niwek z rodziną
17.00+ Antonina Piątek; + Marian Kuśmierski;
+ Paweł Kukuła; + Zbigniew Głąb;
+ Józef Jasiński
12 grudzień - Środa
7.00+ Michalina Stefańska - od sąsiadów
Maniszewskich i Jasińskich
7.00+ Anna Janus - od Krystyny i Wiesława Bodziony
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

13 grudzień - Czwartek
7.00+ Michalina Stefańska
- od rodziny Szczeparów z Gulzowa
7.00+ Anna Janus - od Jadwigi i Waldemara Krupa
17.00+ Michalina Stefańska
- od siostry Wandy i Stanisława Nowaków z rodziną
14 grudzień - Piątek
7.00+ Anna Janus - od sąsiadów Kuźniaków
7.00+ Lucjan Piątek - od chrześniaka Adriana z żoną
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
15 grudzień - Sobota
7.00+ Michalina Stefańska - od Anny z rodziną
17.00+ Anna Janus
- od Kazimiery Feliszewskiej z rodziną
16 grudzień - Niedziela III Niedziela Adwentu
Rekolekcje Adwentowe
7.00+ Wiesława Ptak - od rodziny Aleksandry
Gieszczyk; Renaty i Jacka Rydel
9.00+ Janina, Władysław, Marian i Stefan Piechoccy;
+ Leon Dębicki
10.30* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,
wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla rodziny
Żyłów
12.00+ Mariusz Szczęśniak w 16 r. śm.
17.00+ Anna Janus - od córki Joanny i wnuczki Elżbiety
z mężem i prawnuków

