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III N IEDZIELA Z WYKŁA
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1,1-4;4,14-21)
„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się
dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany
przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie
było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał
rok łaski od Pana(…)”.
Świat, na który patrzymy przez okienko telewizora lub o którym czytamy
w kolorowych gazetach, to świat sukcesu materialnego, zawodowego lub
medialnego. Jest to świat schlebiania naszym ułomnościom moralnym i niskim
instynktom. Świat, gdzie trzeba być silnym, aby wygrać.
Jezus zaczyna swoją misję, ogłaszając, że przyszedł do tych, którzy nic nie
mają, są chorzy fizycznie lub moralnie, są prześladowani. Nie jest
rewolucjonistą, który pragnie zburzyć istniejący porządek społeczny, ale jest
pokornym Mesjaszem niosącym Dobrą Nowinę, niosącym ludziom Ewangelię
nadziei, która ma moc przemieniania ludzkiego życia.
Panie, pokazuj mi, jak mam głosić Dobrą Nowinę tym, którzy są wokół
mnie, zwłaszcza słabym i ułomnym, daj mi gorliwość i ufność w Twoją moc.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 28.01 – 03.02.2019
PONIEDZIAŁEK – 28.01.2019 – św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za † ojca Wiktora Plachetka, † mamę Hildegardę i d. w c.
18.00 - Za †† rodzic. Piotra i Czesławę, bratową Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta Bordun, ††
z rodzin Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
- Za † ojca Ferdynanda, teścia Władysława w kol. r. śm. i †† z rodziny
WTOREK – 29.01.2019
7.00 - Za + Jana Ataryk w kol. rocz. śm.,++ z rodz. Ataryk, Świackiewicz, Bożyczko, Janik i d.w c.
18.00 - Za † męża Stanisława Ziarnowskiego w 15 r. śm., †† teściów Anielę i Bogdana
- Za †† rodzic. Martę i Bronisława Lokajewskich, †† z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 30.01.2019
7.00 - Za † mamę Anielę w kol r. śm., tatę Jana, brata Zbigniewa, †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za † Romana Kamioskiego w 3 r. śm.
- Za † Antoniego Wojdyła w kol. r. śm., żonę Annę i †† z rodziny
CZWARTEK – 31.01.2019 – św. Jana Bosko
7.00 - Za † ojca Jana, matkę Łucję, braci: Józefa, Pawła, Jerzego, siostrę Irenę, † ojca Pawła, matkę
Cecylię, synów: Andrzeja, Jana, Józefa oraz za †† z pokrew.
18.00 - Za † ojca Huberta Nowak w kol. rocz. śm., mamę Jadwigę, dziadków Jana i Katarzynę i ††
z pokrew.
- Za † Sylwię Szatkowską w 1 r. śm., † męża Marka, †† z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 01.02.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Piotra, †† rodzic. z obu str., †† z rodzin Plaza i Nowak
- Za † męża Antoniego w 7 r. śm., syna Edwarda, †† rodzic. Annę i Józefa
SOBOTA – 02.02.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca– święto Ofiarowania Paoskiego
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o dalsze bł. B. i zdrowie dla całej rodz.
9.00 - Za † syna Roberta Wadas w 5 r. śm., ojca Franciszka, brata Romana, bratową Marię, teścia
Kazimierza i †† dziadków
18.00 - Za †† Pawła i Różę Lokocz, córkę Cecylię, syna Jerzego i †† rodzic.
- Za †† Annę Kachel w 11 r. śm. ciocię Agnieszkę i Elżbietę Kachel, wujka Józefa, †† z pokrew.
z obu str.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.02.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 - Za †† rodzic., teściów, siostrę Barbarę, szwagra Herberta, †† z rodziny Cedzich, Urbaniec
oraz d. w c.
- Za †† rodzic. Bronisławę i Bronisława Wróbel, brata Mariana i d. w c.
10.00 - Za † ojca Ignacego z ok. imienin, mamę Krystynę, †† dziadków i d. w c.
- Za †† Szymona i Helenę, siostrę Natalię, teściów Franciszka i Rozalię, dziadków z obu str.
i †† z rodziny
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marioli z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny.
- Za † Jerzego Woźniackiego w 30 dzieo po śm., †† z rodziny Woźniackich, Opiołków,
Kamioskich i Juda.
12.15- CHRZEST: Filip Jesse,
15.00 - Za † Leszka Straszewskiego w 8 r. śm, †† rodzic. i teściów oraz †† z pokrew.
- Za † Edwarda Jakubaszek w kol. r. śm. i †† z rodziny

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 27.01 – 3.02.2019
1. Dziś III Niedziela Zwykła. Ostatnia niedziela stycznia w Kościele Katolickim poświęcona jest modlitwie
za chorych na trąd i za tych, którzy niosą im pociechę i skuteczna pomoc.
O godz. 16.00 Koncert kolęd, wystąpi chór mieszany „TRYL” z Toszka pod dyrekcją Pani Marii Garbal.
Chór zaprezentuje się już na Mszy św. o godz. 15.00.
2. W poniedziałek wspomnienie liturgiczne św. Tomasza z Akwinu.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek wspomnienie św. Jana Bosko, patrona dzieci i młodzieży.
Od 17.00 do 18.00 spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I Piątkiem miesiąca.
4. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. O godz. 7.00Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa,
dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego (wystawienie Najśw. Sakramentu, Godzinki ku czci Męki
Paoskiej i adoracja).
O godz.17.30 – nabożeostwo wynagradzające ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
5. W sobotę (2 lutego) – obchodzimy Święto Ofiarowania Paoskiego. W tym dniu czcimy Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę, w tradycji ludowej
Święto Matki Bożej Gromnicznej. Na Mszy św. o godz. 7.00 i 9.00 będzie obrzędbłogosławienia świec
tzw. Gromnic. Prosimy przygotowad świece i przynieśd do poświęcenia. Ze względu na święto,
opuszcza się celebrowanie I Soboty miesiąca.
6. W sobotę przypada także Światowy Dzieo Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą i ofiarą wspieramy
wszystkich powołanych do życia zakonnego.
Międzydiecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w sobotę 2 lutego 2019 o godz.
11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.
7. W sobotę, ze względu na święto, odwiedziny chorych będą wyjątkowo od godz. 10.00.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
8. W niedzielę 3 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika, patrona
chroniącego od chorób gardła i wszelkiego zła. O godz. 16.00 nabożeostwo ku czci św. Błażeja. Po
nabożeostwie będzie udzielane błogosławieostwo poświęconymi świecami.
9. Rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, życzymy wszystkim dobrego wypoczynku,
wzmocnienia sił fizycznych i duchowych oraz błogosławieostwa Bożego.
10. Na stoliku prasowym wyłożone są deklaracje dla kandydatek do Maryjnej WspólnotyOpiekunek
Dziecięctwa Bożego. Każda deklaracja winna byd potwierdzona pieczęcią parafii.
11. Zakooczyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii. Panu Bogu zawierzamy wszystkie
rodziny, w których odbyła się kolęda i prosimy, aby błogosławieostwo przyniesione przez kapłana
umocniło wiarę i wzajemną miłośd. Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwośd i
dobrod serca, za użyczenie nam gościnności w swoich domach a także za złożone ofiary na realizację
kolejnego zadania jakim jest renowacja głównego tabernakulum, które jest sercem każdej świątyni.
Dzisiejsza kolekta jest kolektą pokolędową, wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład.
Całą parafię i obecnych w naszej wspólnocie Gości powierzamy Bożej opiece. Życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

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.
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.
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