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IV N IEDZIELA Z WYKŁA
Ewangelia 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: „Czy 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”.
Ewangelia dzisiejsza to dalszy ciąg Ewangelii z poprzedniej niedzieli. Chrystus przemawia
do swoich rodaków w Nazarecie. Mówi prosto i serdecznie. Przemówienie Jego podobało się
zebranym. Ale po pewnym czasie zaczęli sobie stawiać pytania: Skąd u niego ta mądrość?
Przecież to syn Józefa. Chrystus, widząc rysujące się na ich twarzach wątpliwości,
zareagował natychmiast. Oczekujecie ode mnie tego, czego dokonałem w Kafarnaum?
Niestety, tego u was nie mogę dokonać. Do tego potrzebna jest wiara we mnie, do tego
potrzebna jest żywa wiara, której wy nie macie.Jakie wnioski z dzisiejszej ewangelii
wynikają dla nas?
Po pierwsze, aby Chrystus mógł czegoś dokonać w nas i dla nas, potrzebna jest wiara.
Chrystus prawie zawsze pytał o wiarę tych, którzy Go o coś prosili. Czy wierzysz, że ja
mogę to uczynić?
Po drugie, nie należy Bogu wyznaczać ani czasu, ani tego, czego ma dokonać. Nie wolno
nam się również irytować i nerwowo wyrzucać Panu Bogu, że nie spełnił naszej prośby, że
nie dał nam tego o co prosiliśmy. Możemy tylko modlić się i czekać.
Po trzecie, trzeba zajrzeć do swego wnętrza, czy ono jest gotowe na przyjęcie Bożego
daru? Czy jest wystarczająco czyste? Czy nasze intencje są dobre? Czy nie ma w nas
nienawiści? Czy staramy się o miłość, o jakiej poucza nas św. Paweł w dzisiejszym drugim
czytaniu?
Jaka jest moja wiara? Czy ja wierzę w Chrystusa i Chrystusowi?
Czy żyję tak, jak wierzę? Czy wewnętrznie jestem gotowy na przyjęcie Bożego daru?
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PONIEDZIAŁEK – 04.02.2019
7.00 - Za † mamę Alfredę Wnękowicz w 5 r. śm., ojca Władysława, †† z rodzin Wnękowicz
i Bolechowskich
18.00 - Za † męża Rudolfa, rodzic. Marię i Józefa Piela, teściów Annę i Konrada Szopa, brata
Jana, szwagra Józefa, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Gertrudę Szefer (od mieszkaoców ul. Osiedle)
WTOREK – 05.02.2019 – św. Agaty
7.00 - Za † Agatkę z ok. imienin i d. w c.
18.00 - Za † Janinę Rudek w 3 r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
ŚRODA – 06.02.2019 – św. Pawła Miki i towarz.
7.00 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Bogumiły z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
18.00- Za †† rodzic. Otylię i Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, dziadków z obu str. oraz
†† z rodzin Szczędzina i Wacholz
- Za † Gertrudę Szefer w 30 dniu po śmierci
CZWARTEK – 07.02.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
- Do B. Op. p. w. MB Różaoc. w int. syna Dariusza z ok. 50 r. ur.
18.00- Za † Annę Polaczek, jej †† rodzic. i rodzeostwo, brata Jerzego i d. w c.
- Za † Dorotę Woźnica w 30 dniu po śmierci
PIĄTEK – 08.02.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † mamę Rozalię w kol. r. śm., †† z rodziny Noga
- Za † Jana Łęgowego w r. śm.
SOBOTA – 09.02.2019
7.00 - Do B. Op. p w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Ryszarda z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za † Józefa Pochopieo w 9 r. śm. oraz † Kazimierza Sobolewskiego w 2 r. śm.
- Za †† rodzic. Mariannę i Leona Lelickich, dziadków z obu str., †† z rodziny Lelickich,
pokrew. i d. w c.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.2019
7.00 - Do Bożego Miłosierdzia p. w. MB Fat. z prośbą o wiarę i zdr. w rodzinie oraz o bł. B.
w pewnej int.
8.30 - Za † męża Rudolfa Kania, rodzic. Martę i Bernarda Prus, siostrę Różę, siostrzenicę
Helenę, szwagra Jana, teścia Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, dziadków i †† z pokr.
- Za † męża Antoniego w 23 r. śm., †† rodzic., teściów, szwagrów, szwagierki, braci i d. c.
10.00 - ROCZKI: Stanisław Józef Sprecher,
- Za † mamę Helenę Michalik w kol. r. śm. †† z rodzin Michalik i Behr
11.15 - Za † męża i ojca Zygmunta Elektorowicz w 25 r. śm.
- Za †† rodzic. Kazimierę i Bronisława Lelickich, †† z rodziny z obu str.
15.00 - Za † mamę Agnieszkę Staroszczyk w k. r. śm., ojca Stefana, †† dziadków i pokr. z obu
str. oraz za † Elżbietę Staroszczyk w 30 dzieo po śm.
- Za †† rodzic. Bronisławę i Antoniego Gwiazdowskich, brata Stanisława i †† z rodziny
16.00 - Nieszpory
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1. IV NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół nieustannie przypomina nam o potrzebie autentycznego
świadectwa wiary w codziennym życiu. Źródłem tego świadectwa jest zawsze Jezus
Chrystus obecny w Najśw. Eucharystii. Zachęcamy więc do udziału we Mszy św. nie tylko w
niedzielę
i święta, ale także w dni powszednie, by żyd całym bogactwem Najśw. Eucharystii i byd
zawsze blisko Chrystusa.
2. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika, patrona
chroniącego od chorób gardła i wszelkiego zła.
O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeostwo ku czci św. Błażeja. Po nabożeostwie będzie
udzielane błogosławieostwo poświęconymi świecami.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
4. We wtorek 5 lutego przypada wspomnienie św. Agaty, patronki ratującej w różnych
nieszczęściach. W tym dniu święci się chleb i wodę. W żadnym wypadku nie należy
traktowad tego magicznie. Błogosławieostwo chleba i wody należy do tzw. znaków świętych
(sacra signa), które mają wiernym pomóc m.in. w uświęceniu się. Na Mszy św. rano i
wieczorem będzie obrzęd poświęcenie chleba i wody ku czci św. Agaty.
5. W środę wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy.
6. I Czwartek miesiąca - pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaostwa.
Dzieo modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne.
O godz. 17.30 Różaniec za kapłanów i o nowe powołania.
W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Apostolatu „Margaretka”. Zapraszamy na
to spotkanie wszystkich, którzy modlą się za kapłanów i swoją modlitwą wspierają ich
posługę.
7. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
8. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu, w tym czasie jest
zawszeokazja do spowiedzi.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
10. Tegoroczny czas karnawału jest jednym z najdłuższych w roku liturgicznym i trwad
będzie jeszcze przez miesiąc. Wielki Post rozpoczynamy Środą Popielcową 6 marca.
Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w I Niedzielę Wielkiego Postu (tj. 10 marca).
11. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej, są jeszcze wolne miejsca.
12. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobrod serca. Dzisiaj kolekta
przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i innych instytucji
diecezjalnych. Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli.

ŚWIĘTA AGATA
Agata urodziła się w Katanii na Sycylii
ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się
Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Trzeba zaznaczyć,
że odznaczała się wyjątkową urodą. Kwincjan, namiestnik
Sycylii,
zachwycony
Agatą,
zaproponował
jej
małżeństwo. Ta odmawiając, wzbudziła w odrzuconym
senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Próbując ją
zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności,
oddał ją pod opiekę rozpustnej kobiety, imieniem
Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik
skazał Agatę na tortury. W tym samym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w
czasie którego zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk,
gdyż dostrzegł w tym karę Bożą.
Ostatecznie Agata poniosła śmierć męczeńską rzucona na rozżarzone węgle,
5 lutego 251 r. Papież Symmachus na początku VI wieku wystawił ku jej czci w
Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej
św. Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II przy bazylice św.
Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to
wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się
w katedrze w Katanii.
Wielkiej czci doznają także jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak
niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia. W dzień św. Agaty w
niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność
od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr
odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło
poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy.
W polskiej tradycji ludowej w tym dniu święci się sól, chleb i wodę. Istnieje
przekonanie, że akcesoria te, a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią go i
powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać. Ponadto chleb leczył ból gardła, a dodany
do ziarna na siew zapewniał obfite plony. W kulturze ludowej dzień św. Agaty
uważany jest ponadto za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny.
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