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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o
światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o
światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty
jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł:
«Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz
sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz,
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. J 1, 6-8. 19-28

Czy znasz Jezusa?

Jan mawiał, że przyszedł zaświadczyć o światłości. Czy można nie zauważyć światła? Rozmowa
z kapłanami i lewitami z Jerozolimy jest trudna
do odczytania na przykład dla kogoś takiego jak
ja, dla kapłana, nawet dziś, po tylu wiekach. Pośród was stoi Ten, którego nie znacie! Zastanawiam się, czy na pewno znam Jezusa Chrystusa i
tę światłość, którą On w sobie ukrywa? Czy jestem tym, którego On zna? Czy moja wiara w
Niego jest tylko teologiczną znajomością, czy
osobistą przyjaźnią? Soren Kierkegaard napisał:
„Kapłan powinien być człowiekiem wierzącym. I
to jak! Wierzący jest jak zakochany ze wszystkich zakochanych najbardziej zakochany!”. Grec-

kie słowo oida znaczy znać coś lub kogoś, ale też
wiedzieć albo żyć w przyjaźni. Przyjaźń istnieje
pomiędzy dwoma osobami, które się znają, gdy nie
mają przed sobą tajemnic. Mają czas na to, by
zwierzać się sobie ze wszystkiego i ich wspólne
tajemnice zbliżają.
Czy znał Jezusa Piotr, skoro w decydującym momencie oznajmił: „Nie znam tego człowieka”? Głupie panny czekały aż do północy z lampami, a gdy
zdobyły już światło poznania, okazało się, że jest
za późno i usłyszały: „Nie znam was!”. Można się
spóźnić z poznaniem Tego, który pośpieszył do
nas, aby nas zbawić. Każda sekunda decyduje o
całej wieczności. Po incydencie z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie Jezus mówi do Żydów: „Nie
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znacie Mnie ani mego Ojca”. Znać Jezusa to ocalać,
wybawiać, a nie potępiać albo niszczyć. Judasz znał
miejsce za Cedronem, w którym Jezus modlił się z
uczniami w ogrodzie, ale nie napisano o nim, że
znał Jezusa. Nie wystarczy się po prostu modlić,
trzeba modlitwę uczynić spotkaniem w miłości. Judasz przyszedł na miejsce modlitwy, by zdradzić
pocałunkiem.
Myślę o tym czasami, gdy całuję ołtarz przed i po
Mszy świętej. Do Samarytanki Jezus rzekł: „o gdybyś znała Dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, który
ci mówi: daj mi się napić!”. Znać to pragnąć Ducha
Świętego bardziej niż orzeźwiającej wody ze źródła,
gdy słońce osłabia wszelkie chęci i siły. Czy poznałem drogę światłości wiodącą do Ojca przez serce
Syna tak dogłębnie, że nie kieruję już mych stóp na
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mroczne bezdroża grzechu? Znać, czyli wpatrywać
się nieustannie i najgłębiej. Nie wszyscy widzieli
Jezusa, gdy wstawszy z martwych, rozmawiał z
Magdaleną, najpierw zobaczyła Go miłość Magdaleny. Niektórzy zaś nie widzieli, ponieważ mieli oczy
na uwięzi. Jedynie oczy miłujących były otwarte w
takiej mierze, w jakiej miłowali. Nie kocha się idei
ani dogmatu, tylko osobę, a żeby kochać, trzeba poznać. Jeśli mówię, że znam, ale nużące jest dla mnie
spożywanie wieczerzy eucharystycznej z Jezusem i
nawet przez chwilę nie uświadamiam sobie, ile Go
to wszystko kosztowało; albo modląc się, przestaję
być świadomy i tego, co mówię, i do Kogo wypowiadam moje słowa, to czy ja w ogóle Go znam?

o Jezusie

43. Jak wielką moc miał Jezus?
Czy mógł zrobić wszystko?
Jezus z pewnością był egzorcystą, który wyrzucał
złe duchy z opętanych i był uzdrowicielem, który
dążył do pełnego uzdrowienia ludzi na płaszczyźnie
fizycznej, moralnej i duchowej. Jak już sugerowaliśmy, dana Mu była moc uzdrawiania poprzez wiarę
tych, których to dotyczyło, czy to osoby, która była
chora, czy przyjaciela, czy krewnego, który wstawiał się za chorym. Lecz dana Mu była również
moc przez Ducha, który namaścił Go przy chrzcie
tak, że "...niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11, 5 i paralele, w nawiązaniu do Iz 29, 1819; 35, 5-6; 61, 1; por. Łk 4, 18-19). Jest to powiedziane w odpowiedzi na pytanie Jana Chrzciciela:
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Mt 11, 3 i paralele).
Działalność uzdrowicielska Jezusa ma przede
wszystkim być pełnym mocy symbolem nadejścia
królestwa Bożego (Mt 12, 28 i paralele) i powinna
być rozumiana w tym kontekście. Tak więc, Jego
moc pochodzi od Tego, który go namaścił (Duch) i
od Tego, który posłał Go z misją (Ojciec). Nie jest
to moc czynienia absolutnie wszystkiego. Jest to
moc dana do odbudowy i odnowy Izraela. Działalność uzdrowicielska Jezusa uderzająco ucieleśnia i
przywołuje wspomnienie przeszłości Izraela: biednego i uciśnionego pod jarzmem Egiptu, ślepego i
głuchego, chromego, a nawet umarłego. Jego działalność uzdrowicielska odnosi się do teraźniejszości
Izraela, którego Bogiem jest Bóg Abrahama, Izaaka
i Jakuba, tj. Bóg nie „umarłych, lecz żywych” (Mk
12, 27 i paralele). Jego działalność uzdrowicielska
przywołuje nadzieję na przyszłość Izraela, którego
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pamięć tworzy w wyobraźni świat, w którym nie ma
już biednych, pogardzanych i zepchniętych na margines. Jego moc ma umacniać innych, żeby oni również mogli wychodzić, jak Dwunastu, którzy symbolizują odnowiony Izrael, „na głoszenie nauki i by
mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3, 14c-15;
por. Mk 6, 7-13 i paralele). Tak więc, Jego moc nie
jest wyłącznie Jego, ale jest dla wszystkich, którym
jest dana.
Z tej perspektywy powinniśmy zaniechać raz na
zawsze jakiego-kolwiek pojmowania Jezusa jako
swego rodzaju super herosa, który mógł zrobić
wszystko, co zapragnął i był najbardziej przystojnym, inteligentnym, atletycznym itd. ze wszystkich
żyjących. On był człowiekiem takim jak my. Jego
życie było zwyczajne i pozornie jednostajne, aż do
czasu, gdy miał lat około trzydzieści, kiedy to została Mu przez Ducha Bożego dana moc dla potrzeb
Jego misji. Powtórzmy raz jeszcze: cokolwiek byśmy powiedzieli na temat Jego bóstwa, nie powinno
to negować lub ignorować pełnej rzeczywistości Jego człowieczeństwa. Łukasz podaje wymowne
streszczenie działalności Jezusa: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich,
którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 38).
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Teresę Dereń, 69 lat
Śp. Arkadiusza Zamorę, 49 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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Jeśli coś nie jest teologiczne, to nie jest nawet logiczne.
Niedawno na Mszy św. kaznodzieja powiedział: Ewangelia mówi prawdę w każdym swoim frag„Najważniejszą wiedzą jest
mencie i że stosuje się doteologia”.
kładnie do wszystkiego: do
– Prowokacyjnie to brzmi –
wesela i pogrzebu, do mipomyślałem. Cóż, takie
styki i polityki, do nędzy i
czasy. Ongiś, gdy powstapieniędzy, do sporów i
wały uniwersytety, tak by
amorów. I porwie go to, po
to nie brzmiało. To byłby
co nie chciał sięgnąć dłuwręcz banał, bo wtedy prygim kijem: Eucharystia,
mat teologii był oczywisty.
modlitwa, Biblia. I zaczyna
Zaczynało się od teologii,
się zachowywać jak szczęwszystko inne było potem.
śliwy człowiek z psalmu,
Było jasne, że jeśli coś nie
który „ma upodobanie w
koncentruje się na Bogu, to
Prawie Pana, nad Jego Praw ogóle nie umie się skonwem rozmyśla dniem i nocentrować. I że jeśli coś nie
cą” (Ps 1,2).
tłumaczy się Bogiem, to
Bóg i Jego prawo – to jest
nie znajduje wytłumaczenajlepszy obiekt bezustannia. To jest wciąż aktualne,
nych rozmyślań. To nie są
bo to, że ktoś w Boga nie
jałowe marzenia o złotej
wierzy lub się z Nim nie
rybce – to nauka łowienia u
liczy, zupełnie nie zmienia
genialnego Rybaka.
faktu, że On jest i liczyć się
Gdy dzieci tego świata w
z Nim należy.
bezsenne noce przewracają
Wszystko zaczyna się więc
się na łóżkach, licząc owce,
od teologii i na niej się
ludzie Ewangelii rozmakończy. I nie chodzi tylko o
wiają z Pasterzem. Gdy
gałąź wiedzy, nie tylko o
jedni i drudzy wstaną, różstudia, lecz o teologię ponica będzie wyraźna – w
wszechną. Bo tak jak każdy
życiu.
ma swoją filozofię, tak też każdy ma swoją teologię.
Tyle tylko, że nieraz trudno ją nazwać chrześcijańFranciszek Kucharczak
ską. Czasem ona nagle ożywa, tak jak w przypadku
umierającego nastolatka, którego kiedyś odwiedzał z
sakramentami znajomy ksiądz. Chłopak wysoki,
przystojny, ale z terminem najdalej do trzech miesięcy. – Ciekawa rzecz – z całej wiedzy, jaką do tej
pory nabyłem, teraz znaczenie ma dla mnie tylko to,
co było na religii – powiedział księdzu ten młodzian.
Chłopak odkrył to, co jest istotą Adwentu: że Chrystus naprawdę przychodzi. W takim momencie
wszystko nabiera właściwych proporcji. Wtedy okazuje się, że jeśli jest jakaś życiowa wiedza, to jest
nią właśnie szeroko pojęta teologia. Wszystko inne
jest mało życiowe lub całkiem nieżyciowe.
Owszem, dobrze jest z tym umierać, ale jeszcze lepiej tym żyć. Tak to działa: kto przyjmuje Jezusa za
swojego Pana, ze zdziwieniem widzi, że On jest już
i po doczesnej stronie życia. I czuje ten ktoś, że
ogrzewa go to, co wyglądało na zimne, a pociąga to,
co uchodziło za odpychające. I przekonuje się, że
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w naszym Kościele. Przy wyjściu z Kościoła możemy

złożyć również ofiarę do puszki na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za złożone ofiary.
2. Również od dzisiaj rozpoczynamy drugą część adwentu, czyli bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godz. 17:00. Ostatnie roraty w sobotę o godz. 17.00 Nagrody dla dzieci, za uczestnictwo w roratach, będą rozdane w Niedzielę 7 stycznia 2018r Plansze z obrazkami dzieci przynoszą do 01.01.2018r.
3. Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć
Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. wieczorną, połączoną z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej za
czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
4. 18 XII 2017r tj. jutro w naszej parafii odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia. W tym dniu Msze św. będą o godz. 7.00;
9.00; 11.00 i 17.00 Spowiedź święta od godz. 8.30 z przerwami do godz. 12.00 i od godz. 15.30 - 18.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Nie odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę!!!
5. 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!
6. W piątek 22 XII po Mszy Św. wieczornej zapraszamy mężczyzn z naszej parafii na oprawienie i ustawienie choinek w naszym Kościele na Boże Narodzenie, oraz młodzież, ministrantów i wszystkich, którzy chcą posłużyć pomocą przy strojeniu choinek i żłóbka. Za troskę, zainteresowanie i pomoc już z góry serdecznie dziękujemy.
7. W przyszłą niedzielę, podamy początek programu wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy, gdyż rozpoczniemy kolędę, już od środy 27 XII od godziny 9.00 Przypominamy iż: Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na nim
Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące świece, kropidło i talerz ze święconą wodą. Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci
lub młodzież ucząca się w szkole
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 17.12.2017-24.12.2017

17 grudzień - Niedziela
7.00+ Marian Dyszy - od chrześnicy Sylwii
9.00+ Antonina Ćmak; + Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt
10.30+ Marianna Podsiadło - od córki Małgorzaty
12.00+ Henryk Stachurski w 30 r. śm. oraz za wszystkie
dusze w czyśćcu cierpiące
17.00+ Stanisława i Zygmunt Krasowski
- od syna Janusza z żoną Teresą
18 grudzień - Poniedziałek Dzień Skupienia
7.00+ Piotr Wacowski - od Wandy i Ryszarda Gądek
7.00+ Konrad Zawalski - od Wandy Kołodziej, Bożeny,
Milenki oraz Adama Kudeli
9.00* O zdr. i Bł. Boże dla Marzeny i Ryszarda,
aby mogli mieć własne dzieci
11.00+ Maria Dąbek
17.00+ Aniela i Stefan Wójcik
19 grudzień - Wtorek
7.00+ Piotr Wacowski - od córki Wiesławy z mężem
7.00+ Konrad Zawalski - od rodziny Gąkowskich i Białasiów
17.00+ Wanda Niezgoda - od Grzegorza, Sławomira i Piotra
Biedak z rodzinami
20 grudzień - Środa
7.00+ Sabina Kazimierczak
7.00+ Piotr Wacowski - od wnuczki Renaty z rodziną
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

21 grudzień - Czwartek
7.00+ Piotr Wacowski
- od Ireny i Stanisława Musialskich z rodziną
7.00+ Konrad Zawalski
- od sąsiadów Musialskich i Janiczków
17.00+ Maria i Wojciech Grzymek
22 grudzień - Piątek
7.00+ Zdzisław Krawiński - od brata Bolesława z rodziną
7.00+ Piotr Wacowski - od sąsiadów Kajdańskich i Ciszków
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
23 grudzień - Sobota
7.00+ Zdzisław Krawiński - od rodziny Rudych
7.00+ Piotr Wacowski - od bratowej Kazimiery z rodziną
17.00+ Wanda Niezgoda
- od Wandy i Wojciecha Bodziony z rodziną
24 grudzień - Niedziela IV Niedziela Adwentu
7.00+ Zdzisław Krawiński - od siostry z rodziną
9.00+ Grzegorz Słomiński - od Justyny i Arkadiusza Plutków
10.30+ Andrzej Żak w 4 r. śm.
12.00* W pewnej intencji
24.00* Pasterka:
1) + Genowefa i Władysław Jagła; + Stanisław Kowalski;
+ Janina, Jan i Janusz Gałeccy; + Edward Żyła
2) + Anna, Henryk i Stanisław Biedak
3) * Za parafian

