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I V N i e d z i e l a Zw y k ł a
Ewangelia 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.”
Nie ulega wątpliwości, że nauczanie
Jezusa od samego początku (przynajmniej
dla niektórych osób) było kontrowersyjne.
Zawsze rodziło ono pytanie: kim On jest?
Jakim prawem to czyni? Wobec Jezusa, jego
słów i czynów, trzeba było przyjąć jakąś
postawę. U jednych osób rodziła się
fascynacja niezwykłym Nauczycielem z
Nazaretu, która nakazywała opuścić
wszystko i iść za Nim. U innych osób
rodziła się nienawiść gotowa sięgnąć po
kamienie,
aby
wymierzyć
swoistą
sprawiedliwość.
Wydaje się, że cuda i znaki, które czynił
Jezus mają być koronnym argumentem.
Wydaje się, że poprzez znaki Jezus (jak
gdyby) chce powiedzieć: „A widzicie,
jednak mam rację”. Wydaje się, że cuda
mają służyć udowodnieniu prawdziwości
Jezusa.
Jest to jednak mylne przypuszczenie.
Owszem, cudowne znaki rodziły wiarę, ale
również zakładały tę wiarę. Iluż ludzi
widziało, a nie wierzyło?!

Jeśli Jezusowej nauce towarzyszą
niezwykłe znaki, to nie w imię swoistego
„udowodnienia”,
ale
dlatego,
że
przychodzący na świat Jezus przynosi ze
sobą nową rzeczywistość. Jest to
rzeczywistość Królestwa Bożego, a więc
rzeczywistość zwycięstwa nad grzechem,
złem i wszystkimi konsekwencjami zła
(chorobą, cierpieniem, nieszczęściem). Na
tej wolności od jakiegokolwiek zła będzie –
jak wierzymy – polegało zbawienie i niebo.
Czy więc można się dziwić, że w obecności
Jezusa uciekają i poddają się złe duchy?
Nauczanie, słowa, które wypowiadał
Jezus nie uległy w najmniejszym stopniu
zmianie. Dziś słyszymy dokładnie to samo
nauczanie co 2000 lat temu. Jesteśmy
świadkami i uczestnikami dokładnie tej
samej rzeczywistości, którą zainicjował
Jezus. Na tej podstawie możemy z ufnością
modlić się i prosić nawet o większe rzeczy.
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PONIEDZIAŁEK – 30.01.2012
7.00 - intencja wolna
18.00 - Za + mamę Marię Kornaga, brata Tadeusza w 7 r. śm., ojca Szczepana, braci Mieczysława i
Eugeniusza i ++ z pokrew. Kornaga i Sitkowski.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio w int. Henryka z okazji 55 rocz. ur.
WTOREK – 31.01.2012 – wsp. św. Jana Bosko
7.00 - Za + ojca Roberta w r. śm., ++ Hildegardę, Reginę, Józefa i wszystkich ++ z rodz.
18.00 - Za + ojca Huberta, + mamę Jadwigę, ++ dziadków Jana i Katarzynę i d. w c.
- Za + ojca Jana Ploch w 15 r. śm., + matkę Łucję i braci Jerzego, Pawła i Józefa.
ŚRODA – 01.02.2012
7.00 - Za + męża Piotra, ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny Plaza i Nowak.
8.15 - Msza szkolna
18.00 - Za + ojca Ignacego z ok. imienin, mamę Krystynę, teścia Bolesława i ++ z rodziny.
- Za + męża Stanisława Ziarnowskiego w 8 r. śm., ++ teściów Bogdana i Anielę.
CZWARTEK – 02.02.2012 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Za + matkę Annę Kachel w 4 r. śm., za ++ dziadków Mariannę i Jakuba Kachel, ciocie Agnieszkę i
Elżbietę, wujka Józefa Kachel i d. w c.
9.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodz. oraz o błog. Boże i dary Ducha
Świętego dla dzieci.
- Za + ojca Zygfryda Bartoń w 15 r. śm., + mamę Łucję, ++ teściów Annę i Antoniego Michalik i ++ z rodz.
16.30 - Za ++ teściów Marie i Jana Sopala oraz ++ z rodz.
- Do B. Op. i MB Fatm... o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie Karczowski.
18.00 - Za + Mariana Łuczak w 1 rocz. śm.
- Za + Pawła Gawlik w rocz. ur., ++ rodz., teściów, brata Herberta i o błog. Boże i zdrowie w rodz.
I PIĄTEK miesiąca – 03.02.2012
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, budowniczych i dobrodziejów parafii.
- Do Miłosierdzia Bożego i MB Fatm i św. O. Pio ...z prośbą o wiarę i zdrowie w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodziców Stanisława i Feliksę Kuszyk i ++ z rodziny.
- Za + mamę Marię, + ojca Franciszka, + brata Zbigniewa, dziadków z obu stron i ++ z rodz.
I SOBOTA miesiąca – 04.02.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za + Jana Czaus w 30 dzień po śm.
18.00 - Za ++ rodziców Wincentego i Różę, ++ braci, siostrę, bratową, szwagrów i ++ z rodziny.
- Za ++ rodz. Marię i Józefa Piela, Annę i Konrada Szopa, + brata Jana, szwagra Józefa i ++ z rodz. i
pokrew.
NIEDZIELA – V Zwykła – 05.02.2012
7.00 - Za + Agatkę Tarasiuk z ok. imienin.
8.30 - Za męża Rudolfa Kania, ++ rodz. Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, za
++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 40 rocz. ur. Agnieszki oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 45 r. ślubu Jadwigi i Bolesława i o błog. Boże dla dzieci wnuków oraz
w int Krzysztofa z ok. 21 rocz. ur.
11.15 - Za + męża Dariusza w 2 rocz. śm., oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
- Za + żonę Krystynę, ++ z rodziny i pokrew.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 40 r. ślubu Krystyny i Jana Glik i 60 r. ur. Krystyny oraz o Boże błog.
dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 10 r. ślubu Darii i Wojciecha i błogosław. Boże dla dzieci.
16.00 - Nabożeństwo.
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Dziś IV Niedziela Zwykła - Dzień Modlitwy Chorych na Trąd.
Ojciec św. Benedykt XVI zachęca nas do odkrywania piękna wiary oraz siłę
ewangelicznej miłości, abyśmy w ten sposób stawali się świadkami Jezusa
Chrystusa. Dzisiaj o godz. 16.00 ostatnie nabożeństwo kolędowe.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna. Zapraszamy wszystkie dzieci na nasze
cotygodniowe spotkania z Panem Jezusem.
W czwartek (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 Święto Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. 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.
Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na pomoc klasztorom klauzurowym.
W piątek 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.
I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Rano, po Mszy
św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przez cały dzień. O godz.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej. O 17.30
nabożeństwo wynagradzające i zakończenie adoracji.
I sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich
czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I soboty miesiąca, które
przeżywać będziemy w duchu objawień fatimskich. O godz. 6.30 Różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i członków
Żywego Różańca. Nabożeństwo i rozważanie tajemnicy różańcowej.
Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
W niedzielę (5 lutego) w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św.
Agaty, patronki ratującej w różnych nieszczęściach. Poświęcenie wody i chleba
ku czci św. Agaty będzie w niedzielę na każdej Mszy św.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
W przyszła niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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OFIAROWANIE PAŃSKIE
Nazwa święta wywodzi się od dwóch terminów
greckich: Hypapante oraz Heorte ton Kataroin, co
oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Na
pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela
podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn u
Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego dnia
czterdziestego po jego urodzeniu należało syna
zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5
syklów. Równało się to zarobkowi 5 dni pracy.
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, to przynajmniej ofiarę z
dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że
byli bardzo ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym
Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i
dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest
związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego i dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać
kolędy.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było
obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa
wieki później pojawiło się również w Kościele Zachodnim.
Tradycyjnie Święto Ofiarowania Pańskiego 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”.
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