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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego 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.

OSKARŻYCIEL
Szatan na różne sposoby próbuje
wmówić człowiekowi, że Bóg jest jego
wrogiem. Od tego zaczęła się historia
grzechu. Już pierwsi rodzice w raju
postanowili przechytrzyć swojego
Stwórcę i być jak On. Zły nie
zrezygnował z oskarżycielskiego tonu
wobec Boga. Ileż to razy kusi nas,
byśmy spróbowali na czymś przyłapać
Boga, obrazili się na Niego, bo nie
dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo
przestali Go słuchać, bo wydaje się

nam, że
wymagania
stawiane
w Ewangelii są nierealistyczne. Jeśli
rozpoznajesz w sobie ten szyderczy
i zwodniczy szept Złego, pomódl się,
by dziś w twoim domu rozległo się
stanowcze Jezusowe: „Milcz i wyjdź
z niego!”.

Panie Jezu Chryste, wierzę i wyznaję,
że Ty jesteś moim Panem. Tylko Ty
masz słowa życia wiecznego. Nie
pozwól mi nigdy zwątpić w Ciebie
i ulec pokusie niewiary.

I N T E N C J E 29.01. – 4.02.2018
PONIEDZIAŁEK – 29.01.2018
7.00 - Za † brata, †† z rodz., d. w c.
18.00 - Za † Edwarda Gąska w 25 r. śm.
- Za † męża Stanisława Ziarnowskiego w 14 r. śm., †† teściów, †† z rodz.
WTOREK – 30.01.2018
7.00 - Za † Romana Kamińskiego w 2 r. śm.
18.00 - Za † ojca Jana, matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła i Józefa, siostrę Irenę, matkę Cecylię, ojca Pawła,
braci Jana i Józefa, †† z pokr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zdzisławy z ok. ur. i im. oraz o bł. B. w rodz.
ŚRODA – 31.01.2018 – św. Jana Bosko
7.00 - Za † mamę Anielę w k. r. śm., tatę Jana, brata Zbigniewa, †† z rodz., d. w c.
18.00 - Za † ojca Huberta Nowak w k. r. śm., mamę Jadwigę, dziadków Jana i Katarzynę,
†† z pokr.
- Za † Janinę Rudek w 2 r. śm.
CZWARTEK – 01.02.2018 – I CZWARTEK
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za † męża Piotra w 10 r. śm., †† rodziców z obu str., †† z rodz. Plaza, Nowak
- Za † ojca Ignacego z ok. im., mamę, dziadków, †† z rodz.
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 02.02.2018 – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – I PIĄTEK
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
- Za † matkę Annę Kachel w 10 r. śm., ciocię Agnieszkę i Elżbietę Kachel, wujka Józefa, dziadków
Kachel, pradziadków Ral oraz o bł. B. dla całej rodziny
9.00 - Za † męża Antoniego w 6 r. śm., syna Edwarda, †† rodziców Annę i Józefa
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
16.30 - Za † syna Roberta Wadas w 4 r. śm., ojca Franciszka, brata Romana, teścia Kazimierza
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
18.00 - Za †† rodz. Helenę i Kazimierza Zielonka, brata Janusza, †† z rodziny, †† Marię i Jana Sopala
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. im. i kol. r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 03.02.2018 – św. Błażeja – I SOBOTA
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różańca
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. ks. Piotra z ok. Ur.
- Za †† Różę i Pawła Lokocz, córkę Cecylię, syna Jerzego, †† rodziców z obu str.
V NIEDZIELA Zwykła – 04.02.2018
7.00 - Za †† rodz. Władysławę i Wojciecha Styczeń, † ciocię Janinę
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Emila z ok. 13 r. ur. i Barbary z ok. 9 r. ur. oraz
o bł. B. dla całej rodziny
- Za †† rodz. Różę i Bernarda Bogdoł, Stefanię i Stanisława Makowskich, brata Janusza, †† z rodz.
10.00 - Za † ojca i dziadka Zygmunta Dziubek w 20 r. śm. i r. ur., mamę Janinę
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie (od męża
i córki)
11.15 - Za † matkę Alfredę Wnękowicz w 4 r. śm., Władysława Wnękowicz, †† z rodz. Wnękowicz
- Za †† rodz. Józefa i Weronikę Skóreckich, brata Jakuba, Stanisława, siostrę Annę, bratową Marię,
szwagra Józefa, d. w c.
15.00 - Za † męża Rudolfa, rodziców Marię i Józefa Piela, teściów Annę i Konrada Szopa, brata Jana,
szwagra Józefa, †† z rodz., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ojca Konrada o zdr. i B. bł.
16.00 - Nieszpory

O GŁOSZENIA 28.01. – 04.02.2018
1. Dziś IV Niedziela Zwykła. Ostatnia niedziela stycznia w Kościele Katolickim poświęcona jest
modlitwie za chorych na jedną z najstraszniejszych chorób, jaką jest trąd. Niech to będzie dla nas
okazją do objęcia dobrocią serca i modlitwą zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Niech będzie
także okazją do materialnego wsparcia dzieła pomocy trędowatym.
 O godz. 16.00 ostatnie nabożeństwo kolędowe, zapraszamy do wspólnego kolędowania.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę przypada wspomnienie św. Jana Bosko, patrona dzieci i młodzieży.
4. W czwartek od godz. 16.00 miesięczna spowiedź dla dzieci przed I Piątkiem miesiąca.
 O godz. 16.30 nabożeństwo kolędowe dla dzieci przy betlejemskim żłóbku.
 Od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź dla młodzieży i dorosłych przed I Piątkiem miesiąca.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w salce domu parafialnego, uczestników
spotkania zapraszamy już na Mszę świętą wieczorną.
5. W piątek (2 lutego) – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy w tym dniu Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tradycji ludowej
zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu kończy się czas bożonarodzeniowy i po raz
ostatni powracamy do śpiewania kolęd. Na każdej Mszy św. będzie błogosławienie świec tzw.
Gromnic.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00.
 Dzieci przychodzą na Mszę św. w piątek na godz. 16.30.
6. W Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą
wspieramy wszystkich powołanych do życia zakonnego. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na
pomoc klasztorom klauzurowym.
7. I Piątek miesiąca:
 o godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzinki ku czci
Męki Pańskiej.
 O godz.17.30 - nabożeństwo wynagradzające ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
 Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
8. I sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do
udziału w nabożeństwie I soboty miesiąca, którą przeżywać będziemy w duchu objawień fatimskich.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę
Żywego Różańca. Po Mszy św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
 O godz. 8.30 - odwiedziny chorych w domach
 O godz. 18.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Piotra.
9. W sobotę obchodzimy także wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika – patrona
chroniącego od chorób gardła i wszelkiego zła. Po Mszy św. rano i wieczorem będzie
błogosławieństwo św. Błażeja poświęconymi świecami.
10. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary duchowe
i materialne na potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium
Duchownego w Opolu. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od
dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou
Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia.
Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego
Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela
podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów
był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia
po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni
w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą
5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy,
czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie
z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia
oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę
z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę
z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że
byli bardzo ubodzy.
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii
szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do
najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten
sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon
wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na
oświecenie pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32). Według podania procesja
z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego
w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień
symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na
zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury.
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