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III NIEDZIELA ZWYKŁA
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 *im
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez
wszystkich. Przyszedł również do *azaretu, 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, która ma moc przemieniania
ludzkiego życia.
Panie, pokazuj mi, jak mam
głosić Dobrą owinę tym, którzy są
wokół mnie, zwłaszcza słabym i
ułomnym, daj mi gorliwość i ufność w
Twoją moc.
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POIEDZIAŁEK – 28.01.2013 – wsp. św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za + męża Teodora, zięcia Waldemara, ++ rodziców, rodzeństwo i d. w c. oraz o bł.
Boże w rodzinie.
18.00 - Za + ojca Jerzego, brata Norberta i ++ z rodziny Sładek, Widera oraz d. w c.
- Za + teścia Władysława w 1 rocz. śm., + ojca Ferdynanda w rocz. śm. i ++ z rodziny.
WTOREK – 29.01.2013
7.00 - Za + ojca Wiktora Plachetka, + matkę Hildegardę Plachetka i ++ z pokrew.
18.00 - Za + matkę Marię Zajsz, + brata i bratową, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za ++ rodziców i teściów Martę i Bronisława Lokajewsjkich ich syna Reinharda, ++ z
rodziny Konik, Lewandowski, Kowalczuk i d. w c.
ŚRODA – 30.01.2013
7.00 - Za + ojca Konrada Latiszewa.
18.00 - Za + mamę, + brata Tadeusza w 8 rocz. śm, + ojca Szczepana, braci Mieczysława i
Eugeniusza, ++ z pokrew. Kornaga – Sitkowski.
- Za + męża Stanisława Ziarnowskiego w 9 rocz. śm. i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 31.01.2013 – wsp. św. Jana Bosko
7.00 - Za + Małgorzatę w rocz. śm.
- Za Jana Kulej w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + ojca Huberta Nowak, + mamę Jadwigę, ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + ojca Jana Ploch, matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła i Józefa, matkę Cecylię
Obrusznik, ojca Pawła, braci Jana i Józefa oraz ++ z pokrew.
I PIĄTEK miesiąca – 1.02.2013
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
- Za + ojca Ignacego w dniu imienin, + Krystynę, + Bolesława i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Piotra w 5 r. śm. ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Plaza i Nowak.
- Za + mamę Anielę w rocz. śm.
I SOBOTA miesiąca – 2.02.2013 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za + mamę Marię w 10 rocz. śm., + brata Zbigniewa w 16 rocz. śm.
9.00 - Za + mamę Annę Kachel w 5 rocz. śm., ++ dziadków Mariannę i Jakuba Kachel, ciocię
Agnieszkę i Elżbietę Kachel, wujka Józefa i d. w c.
- Za + męża Mariana Łuczak, ++ rodziców z obu stron.
18.00 - Za ++ teściów Marię i Jana Sopala i ++ z rodziny.
- Za + Pawła Gawlik w rocz. śm., ++ rodziców, teściów, + brata Herberta i błog. Boże i
zdrowie w rodzinie.
IV IEDZIELA ZWYKŁA – 3.02.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Róż... z ok. 33 rocz. ur. syna Marka oraz o błog. Boże w rodzinie.
8.30 - Za + męża Antoniego w 1 rocz. śm.
- Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława Kuszyk oraz ++z rodzin Kuszyk, Pydyś i Zoruk.
10.00 - Do B. Op. i MB Nieust. Pomocy... z ok. 75 r. ur. Heleny oraz o błog. Boże dla rodz.
- Za + męża Mariusza w 3 rocz. śm. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
11.15 - Za + Krystynę Marek w rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
- Za + matkę Marie, ojca Franciszka, + brata Zbigniewa i ++ dziadków z obu stron.
15.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Pawła, ++ 4 braci, 2 bratowe, 4 szwagrów, ++ z rodz. i
pokrew. i d. w c.
- Za + Jadwigę Kamińską w 30 dzień po śmierci.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj III

iedziela Zwykła – Światowy Dzień Trędowatych. Przez całe stulecia
trędowatymi zajmowali się przede wszystkim misjonarze. Jubileuszowy 60.
Światowy Dzień Trędowatych jest doskonałą okazją do przypomnienia tego
wielkiego dzieła miłosierdzia najodważniejszych świadków Chrystusa.

♦ Wraz z całym Kościołem przeżywamy żałobę po odejściu do Pana śp. Księdza

Prymasa Seniora kard. Józefa Glempa, który przez 28 lat kierował Kościołem w
Polsce. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia. Mszy św.
koncelebrowanej przez biskupów polskich i przybyłych z zagranicy oraz
duchowieństwa archidiecezji warszawskiej i innych diecezji, będzie przewodniczył
o godz. 11.00 metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kazanie wygłosi
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec i modlitwy za zm. Ks. Prymasa Józefa Glempa.
♦ Rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, wszystkim życzymy dobrego
wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych i duchowych a przede wszystkim Bożego
błogosławieństwa. W czasie ferii zimowych nie będzie Mszy św. szkolnej.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ 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.
♦ W sobotę (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. a każdej Mszy św. będzie błogosławienie świec.
♦ 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.
♦ I sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. W sobotę, ze względu na
święto, nie będzie nabożeństwa i zmiany tajemnic różańcowych.
♦ W niedzielę wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika – patrona
chroniącego od chorób gardła i wszelkiego zła. O godz. 16.00 nabożeństwo ku czci
św. Błażeja i błogosławieństwo poświęconymi świecami.
Pogrzeb: + Józef Szymczak, lat 69, zam. ul. Kard. Wyszyńskiego 9/84.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.00 na cmentarzu komunalnym.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Pnie.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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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.
ks. Edmund Skalski
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