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IV N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 4,21-30)
„W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa
Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili:
„Czyż nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z
pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum«”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany,
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za
proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili
Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby
Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się”.

Zadziwienie czyjąś osobą może
przerodzić się w dwie zupełnie różne
postawy. Może to być albo fascynacja
przechodząca wręcz w uwielbienie, albo
sceptycyzm
wynikający
z
wielu
wątpliwości. Jezus, budzący przecież
zadziwienie po dziś dzień, spotykał się z
tymi dwoma postawami u ludzi. Była
fascynacja, która sprawiła, że wiernie
szły za Nim tłumy. Słuchali Go z
podziwem, ponieważ Jego słowa
stanowiły nową naukę z mocą. Ale był
też sceptycyzm, niedowierzanie Jego

słowom i cudom. Ten drugi przypadek,
znamienne, miał miejsce w Nazarecie.
Sceptycyzm oraz lekceważenie rodziły
się z faktu, że jest to syn Józefa. Bardzo
to smutne, że dobra znajomość Proroka
budzi jedynie wątpliwości względem
Niego.
CHRYSTE, TY WZYWASZ, ABYM
POZNAWAŁ PRAWDĘ, CZYLI CIEBIE.
OBY NIGDY NIC NIE OBUDZIŁO WE
MNIE ZWĄTPIENIA W CIEBIE. PRAGNĘ
WYTRWAĆ PRZY TOBIE I Z PODZIWEM
SŁUCHAĆ TWOJEGO SŁOWA.
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PONIEDZIAŁEK – 1.02.2016
7.00 - Za + Męża Piotra w 8 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Plaza i Nowak.
18.00 - Za + mamę Marię, ojca Jana Sopala, ++ z rodziny oraz d. w c.
- Za + męża Antoniego w 4 rocz. śm., ++ rodziców Józefa i Annę, + syna Edwarda, synową
Grażynę, + Reginę, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 2.02.2016 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. i im. Zdzisławy oraz o błog. Boże dla dzieci i całej rodziny.
9.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Zygfryda i całej rodziny.
16.30 - Za + Roberta Wadas w 2 rocz. śm., + ojca Franciszka, brata Romana, teścia Kazimierza i ++ z
rodziny.
18.00 - Za + Pawła Gawlik z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata, Herberta i o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
- Za + ojca Ignacego z ok. im i ++ z rodziny.
ŚRODA – 3.02.2016 – wsp. św. Błażeja
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. całej rodziny.
- Za + matkę Marię, ojca Franciszka, brata Zbigniewa, dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 4.02.2016
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ur. córki Doroty oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 10 rocz. ślubu Katarzyny i Dariusza oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
I PIĄTEK miesiąca – 5.02.2016 – wsp. św. Agaty
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła
18.00 - Za ++ rodziców i teściów Marię i Józefa Piela, Annę i Konrada Szopa, brata Jana, szwagra Józefa i
++ z rodziny z obu stron oraz d. w c.
- Za + Agatkę z ok. im. i d. w c.
I SOBOTA miesiąca – 6.02.2016 – wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i wszystkich członków Żywego Różańca.
- Za + Charlotte Bidermann, ++ rodziców, 2 siostry oraz za + Jadwigę Jonietz.
18.00 - Za + Różę i Pawła Lokocz, + córkę Cecylię, syna Jerzego, ++ rodziców i dziadków.
- Za ++ rodziców Józefę i Alberta Noffz i ++ z rodziny Noffz i Grabowski.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.02.2016
7.00 - Za Parafian
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, ++ dziadków i ++ z pokrew.
- Za + mamę Otylię z ok. ur., ojca Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, ++ dziadków z obu
stron i ++ z rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Genowefy oraz z prośbą o łaskę nawrócenia dla wszystkich
potomnych oraz za ++ krewnych i powinowatych z rodziny.
- Za + męża Stanisława Janocha w 8 rocz. śm. oraz ++ z pokrew. z obu stron.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Adriany z ok. 18 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Lecha Straszewskiego w 5 rocz. śm., ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrew.
12.15 - Chrzest: Helena Karbowska
15.00 - Za + babcię Katarzynę Wojdyła w 1 rocz. śm. i za ++ z rodziny Wojdyła i Kasperek.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Heleny i Sylwestra z ok. 60 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i
zdrowie dla całej rodziny.
16.00 - Nieszpory
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♦ IV Niedziela Zwykła. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Kościół zachęca nas do

odkrywania piękna wiary i siły ewangelicznej miłości, abyśmy w ten sposób stawali się
wiernymi świadkami Chrystusa.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na jasełka p.t. „O okrucieństwie i ukaraniu Heroda”.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna ku czci św. Ojca Pio.
♦ We wtorek 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: 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. We wtorek, z godnie z polską tradycją po raz ostatni
powracamy do śpiewania kolęd.
♦ W środę 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.
♦ 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. 17.00 – 18.00 spowiedź św. O godz. 17.30 nabożeństwo i wieczorna Msza św.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św.

za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła. O
godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem w godzinie Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. O godz. 17.30
nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Spowiedź św. od godz. 17.00 do 18.00.
♦ W piątek 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 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 niedzielę 7 lutego rozpoczynamy Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem.
♦ W Środę Popielcową 10 lutego rozpoczyna się Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia.
♦ Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Panu Bogu zawierzamy

wszystkie rodziny, w których odbyła się kolęda i prosimy, aby błogosławieństwo
przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłość. Składamy serdeczne
podziękowanie za okazaną życzliwość i dobroć serca, za użyczenie nam gościnności w
swoich domach a także za złożone ofiary na realizację kolejnych prac i zadań w naszej
parafii.
♦ Dzisiejsza kolekta jest kolektą kolędową, wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne
Bóg zapłać.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.
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FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO EPISKOPATU POLSKI NA DZIEŃ ŻYCIA
KONSEKROWANEGO
(…) Ofiarowanie Jezusa w świątyni, które dzisiaj wspominamy, jest pierwszą
manifestacją Miłości Miłosiernej i zapowiedzią ofiary Jezusa, którą złoży za zbawienie
świata pod koniec swojego życia. W tym roku w święto Ofiarowania Pańskiego kończy
się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. (…)
W Liście na Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek wskazał m.in., że
życie konsekrowane ma być świadectwem komunii, poczynając od samych wspólnot
zakonnych, poprzez współpracę z innymi środowiskami kościelnymi, kończąc na
twórczych relacjach z niekatolikami. (...)
XXI wiek jeszcze bardziej niż minione wieki potrzebuje tego rodzaju
świadectwa, potrzebuje tego, co św. Jan Paweł II nazwał „wyobraźnią miłosierdzia”, by
odpowiedzialnie reagować na współczesne problemy. Wyobraźnia ta dotyczy ubogich,
odrzuconych, migrantów, cierpiących z powodu różnych form niesprawiedliwości, ale
także ludzi pogrążonych w grzechu, zamkniętych na Bożą łaskę przebaczenia i
nawrócenia. W życiu Kościoła odnajdujemy przykłady wielu osób, które ofiarowały się
Bogu, pełniąc dzieła miłosierdzia. Wystarczy wymienić wśród nich św. Faustyną
Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe.
Bóg zechciał przypomnieć światu prawdę o swym miłosierdziu poprzez prostą,
pokorną i otwartą na Jego natchnienia zakonnicę, siostrę Faustynę Kowalską. Ta
zakonnica należy dziś do najbardziej znanych i podziwianych Polaków na świecie. Sam
Jezus na różne sposoby przekazywał św. Faustynie orędzie o miłosierdziu: „Powiedz, że
miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” – czytamy w Dzienniczku. To orędzie
dociera do najdalszych zakątków świata m.in. poprzez obrazek Jezusa miłosiernego i
słowa: „Jezu, ufam Tobie”, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Niedzielę
Miłosierdzia czy też Godzinę Miłosierdzia, czyli przez owoce mistycznych wizji, jakie
otrzymała siostra Faustyna. Żadna inna polska książka nie została przetłumaczona na tyle
języków i wydana w tylu milionach egzemplarzy, co Dzienniczek siostry Faustyny.
Wymownym świadectwem miłosierdzia jest także męczeńska śmierć św.
Maksymiliana Kolbego, której 75. rocznica przypada w tym roku. Pójście na głodową
śmierć w miejsce współwięźnia Franciszka Gajowniczka było owocem całego
konsekrowanego życia, oddanego służbie Bogu i ludziom. Jego współwięźniowie z
Auschwitz zaświadczyli, że nawet w strasznych warunkach niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego, ojciec Kolbe promieniował spokojem, który nie był niczym
innym, jak złożeniem nadziei w Bogu „wbrew nadziei”.
Święci Faustyna i święty Maksymilian stali się narzędziami Bożego
Miłosierdzia, gdyż całkowicie ofiarowali swoje życie Bogu i pozwolili, by mógł On ich
używać wedle swojej Woli do czynienia dobra w świecie. Polecamy Bogu za
wstawiennictwem Maryi nowe powołania, a także wszystkich, którzy już idą drogą życia
konsekrowanego, aby dzień po dniu stawali się świadkami Bożej prawdy i Bożego
miłosierdzia.

