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IV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,21-28)
„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w
Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez
ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od
nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem,
kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo:
„Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go
targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje
i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”.
Na widok cudów, jakie czynił Syn Boży,
wielu ludzi ogarniało zdziwienie. Nie
spodziewali się, że działanie Boga
dokonujące się przez Jezusa i w osobie
Jezusa, może być aż tak znaczne. Część
osób pod wpływem tych doświadczeń
przyjmowało
naukę
Mesjasza
i
przemieniało swoje życie. Byli i tacy,
którzy zatrzymywali się jedynie na
sensacyjnej stronie wydarzeń, a ich
życie biegło dalej dotychczasowym
torem. Bóg nikogo nie zmusza do
nawrócenia. Proponuje jedynie, że może
nam pomóc zmienić życie. Jednak to

każdy z nas musi podjąć decyzję. Samo
bycie obserwatorem, nawet cudownych
zdarzeń, nie gwarantuje zbawienia.
PANIE, KTÓRY DOKONYWAŁEŚ TAK
WIELU CUDÓW, PROSZĘ, DODAJ MI
ODWAGI, ABYM SZEDŁ ZA TOBĄ I
MÓGŁ ZMIENIĆ TO, CO W MOIM ŻYCIU
JEST NIEDOSKONAŁE. NIE CHCĘ
JEDYNIE PATRZEĆ NA CIEBIE, ALE
PRAGNĘ CIĘ NAŚLADOWAĆ.

Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy
wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chw.
Ps 106(105), 47
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PONIEDZIAŁEK – 2.02.2014 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Za + Małgorzatę Kąkołowicz w kolejną rocz. śm.
- Za + mamę Annę Kachel w 7 rocz. śm., + ciocię Agnieszkę i Elżbietę, + wujka Józefa Kachel, ++
dziadków Mariannę i Jakuba, ++ z rodziny Kachel i Ral.
9.00 - Za Parafian.
16.30 - Za + Marcina Stajno w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + syna Roberta Wadas w 1 rocz. śm.
- Za + Pawła Gawlik z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata Herberta oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
WTOREK – 3.02.2015
7.00 - Za +matkę Martę Jędrzej, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za ++ rodz. Jana i Marię Sopala, Helenę i Kazimierza Zielonka, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za + ojca Ignacego z ok. im. oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 4.02.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława Kuszyk oraz za ++ z rodziny Kuszyk. Pydyś, Zoruk i
Dąbrowski.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio…. w int. Bogdana z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 5.02.2015 – wsp. św. Agaty
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + Agatkę z ok. im.
17.00 - Za ++ rodziców Elżbietę i Józefę Noffc, + brata Edmunda, ++ z rodz. Noffc i Grabowski.
- Za + Edwarda Kućma w 30 dzień po śm.
I PIĄTEK miesiąca – 6.02.2015 – wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za + ojca Zygmunta.
18.00 - Za + mamę Otylię z ok. ur.,+ ojca Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, dziadków z obu stron i
++ z pokrew.
- Za ++ rodziców i teściów Józefa i Marię Piela, Annę i Konrada Szopa, + brata Jana, + szwagra
Józefa, ++ z pokrew. z obu stron i d. w c.
I SOBOTA miesiąca – 7.02.2015
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + Małgorzatę Kowalczyk w 30 dzień po śm.
18.00 - Za ++ Pawła i Różę Lokocz, córkę Cecylię, zięcia Helmuta, ++ ich rodziców i dziadków.
- Za ++ rodziców Wincentego i Różę, braci Romana, Ryszarda, siostrę Magdalenę, bratowe Antoninę
i Gertrudę, szwagrów Tomasza, Józefa i Gintra, siostrzeńca Andrzeja.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.02.2015
7.00 - Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców, rodzeństwo, kuzynkę Jadwigę i d. w c.
8.30 - Za + Józefa Tausznik w rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron rodziców i braci.
- Za + ojca Kazimierza Skwara, rodziców Helenę i Henryka Ferdynus, ++ dwie siostry oraz ++ z
rodziny i pokrew.
10.00 - Roczki: Barług Bruno, Szopa Maja, Szmit Nikolas, Cieslik Kinga.
- Za + Stanisława Janocha w 7 rocz. śm. i d. w c.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Ryszarda oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + Jana Łęgowego w rocz. śm.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 r. ur. Lesława oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + mamę Rozalię w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj IV Niedziela Zwykła. Ojciec św. Franciszek zachęca nas do odkrywania piękna
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wiary oraz siłę ewangelicznej miłości, abyśmy w ten sposób stawali się świadkami
Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj o godz. 16.00 ostatnie nabożeństwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy Jezusa
Chrystusa - Światłość Świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tradycji
ludowej Święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00; 16.30
dla dzieci z rodzicami i o 18.00.
Na każdej Mszy św. będzie błogosławienie świec (gromnic).
W Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich powołanych do życia
zakonnego. W poniedziałek, z godnie z polską tradycją, po raz ostatni powracamy do
śpiewania kolęd.
We wtorek wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika – patrona chroniącego
od chorób gardła i wszelkiego zła. Po Mszy św. rano i wieczorem będzie udzielane
błogosławieństwo św. Błażeja poświęconymi świecami.
W czwartek przypada wspomnienie św. Agaty, patronki ratującej w różnych
nieszczęściach. Poświęcenie wody i chleba ku czci św. Agaty będzie po Mszy św. rano
i wieczorem.
I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. O
godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej i nabożeństwo.
Od godz. 16.30 miesięczna spowiedź św. dla dzieci. O godz. 17.00 Msza św. szkolna,
zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. O godz. 17.45 nabożeństwo i
modlitwy o powołania.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 7.00
i 18.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu
, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy do godz.17.30.
O godz. 17.30 nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich czcicieli
Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca. O godz. 6.30 Różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego
Różańca oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W sobotę - od godz. 8.30 odwiedziny chorych. O godz. 10.30 spotkanie formacyjne
dla Marianek, wszystkich ministrantów i kandydatów.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu.
Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.
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Czy współczesnemu człowiekowi
potrzebna jest gromnica?
Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona
związana z jednym z najstarszych świąt w
chrześcijaństwie – Ofiarowaniem Pańskim . W Polsce
to święto ma charakter maryjny i nazywane jest także
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od
gromnic - świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je
pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i zapala w
razie grożących niebezpieczeństw. Na Wybrzeżu świece
zapalają często matki i żony oczekujące na powrót mężów
i synów z mórz i oceanów, szczególnie gdy za pośrednictwem mediów dowiadują
się o katastrofach na morzu.
Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest
symbolem Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej
wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny
nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to Światło
swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie chrześcijanina powinno się
spalać – na wzór świecy – w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest obecne
w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci. W czasie
chrztu dziecko otrzymuje zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez
całe życie. Pali się ją w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za
otrzymane łaski, modlitwy nad chorym i w chwili śmierci.
Z gromnicą wiąże się wiele legend i podań, przenikniętych miłością i
ufnością do Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy doniesiony do domu
po Mszy św. ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Dawniej z zapaloną
gromnicą obchodzono całe obejście, przyklękając na każdym progu i na każdym
rogu, by złe moce nie miały dostępu do domu. Gromnicą wypalano znak krzyża na
belce sufitowej, co miało chronić przed letnimi burzami i piorunami. Światło
gromnicy miało też chronić przed atakami dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków.
Znany jest obraz Piotra Stachiewicza przedstawiający pokrytą śniegiem i
pogrążoną we śnie wieś, do której zbliża się stado wygłodniałych wilków.
Pomiędzy domami, w jasnej szacie kroczy Maryja i gromnicą odgania wilki.
Symbolika obrazu jest oczywista - to jasność światła zwycięża mroki zła i grzechu.
Dzisiaj także, jak złe wilki, chcą nas opanować duchy ciemności. Waśnie
rodzinne i narodowe, nałogi, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość czynią
wielkie spustoszenie. I właśnie u Maryi człowiek szuka wsparcia, ufając, że Matka
Boża przeprowadzi wiernych czcicieli przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w
ręku.
ks. Edmund Skalski

