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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); (1 Kor 12, 12-30); (Łk 4, 18); (Łk 1, 1-4; 4, 14-21); 

    Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o 
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak 
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. Posta-
nowiłem 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: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On 
zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany 
przez wszystkich. Przyszedł również do Naza-
retu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 

się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Roz-
winąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było na-
pisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponie-
waż Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych od-
syłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy 
wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście". 
                             Łk 4, 18); (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

KOMENTARZ 
        Chrystus w dzisiejszym Słowie 
wzywa nas, byśmy wobec wszystkich lu-
dzi, których spotykamy na co dzień sta-
nęli i opowiedzieli o tym, co wiemy o Je-
zusie, a jednocześnie przekazali kim On 
dla nas jest. Może zacząć od opowieści 
swojej żonie, mężowi, koledze, czy kole-
żance o własnym doświadczeniu Boga z 
ostatniego tygodnia. Nie chodzi o to, by 
sięgać po Biblię i czytać o Bogu, ale o to, 
by wskazać to, jak On Ci się ostatnio uka-
zał i objawił w swojej szarej codzienności, 
w postaci prostych, zwyczajnych znaków. 
Ewangelista Łukasz przekazał swojemu 
przyjacielowi coś więcej, niż tylko historię 
życia Jezusa, ale przede wszystkim to, że 
Jezus jest dla niego Kimś ważnym. Lu-
dziom, wśród których żyjemy chodzi ta- 

kże bardziej o to, jak doświadczamy 
Boga, aniżeli o to, jak czytamy o Nim. Je-
zus wzywa nas dziś, byśmy przez ten naj-
bliższy tydzień stali się swoistymi ewan-
gelistami i opowiedzieli chociażby o ta-
kim małym doświadczeniu, gdzie Go wi-
dzieliśmy i jakim Go tam odkryliśmy? My 
o swoich przeżyciach duchowych i egzy-
stencjalnych z Bogiem raczej nie mó-
wimy, albo zamykamy je raczej w ramach 
przypadków, bo inni mogliby je łatwo ob-
śmiać, czy skrytykować, a to sprawi, że 
więcej się już może nie otworzymy na 
dzielenie. Pan Bóg przychodzi do nas w 
różnych znakach i pragnie byśmy także 
dzielili się nimi. Opowiadanie o nich to 
nie tylko świadectwo, ale szansa na dotar-
cie innych.                                Ks. Wojciech 
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CIEKAWE MOTYLE 
      Kilka motyli fruwało wokół palącego się w nocy ogniska. Miały one skłonności do nauk i 
filozofii, więc latając dokoła oświetlających je i ogrzewających płomieni, zastanawiały się: czym 
jest ogień? – To coś co daje światło – stwierdził jeden motyl. To coś co grzeje – upierał się inny. 
Lecz te odpowiedzi nie zadowoliły żadnego z nich, były niewystarczające. Wreszcie jeden z mo-
tyli pofrunął wprost w płomienie i w jednej chwili sam także stał się płomieniem. Teraz on już 
wie, czym jest ogień – stwierdziły pozostałe. Najważniejsze rzeczy poznaje tylko ten, kto je 
przeżywa.                                                                                                                                       B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Czy czytasz codziennie Biblię? Jeżeli nie, 
to posłuchaj: Umysł to miejsce Twojej du-
chowej walki. W obszarach starych schema-
tów, których dotąd nie zburzyłeś, a przyjąłeś 
je za prawdę, w obszarach teorii i rozumo-
wania, które dawno temu powstały w 
Twoim umyśle, zagościła (jeżeli nie czytasz 
sercem Biblii lub robisz to bardzo rzadko) – 
choć nieproszona – ta łajza rogata i zbudo-
wała sobie bunkier chroniący Ciebie przed 
zmianą myślenia na to ewangeliczne, 
zgodne z zamysłem Boga. Zmień myślenie, 
czytając Słowo Boże, albo dalej idź w głębię 
labiryntu, w otchłań ciemności zamiast do 
wyjścia, w którym czeka na Ciebie Jezus 
Chrystus. Wybór należy do Ciebie. Nieraz 
niektórzy mówią Tobie o walce Boga z sza-
tanem. Przecież Jezus wygrał na krzyżu, a 
szatan przegrał, Ty jesteś zwycięzcą dzięki 
krwi Chrystusa. Wygrał, choć szatan nie re-
prezentuje w żadnej mierze godnego prze-
ciwnika. To nie ta płaszczyzna. Upadły 
Anioł kontra Syn Boga w Trójcy jedynego. 
On wygrał walkę, którą Ty miałbyś stoczyć i 
byłbyś bez szans. On przyjął ogrom cierpie- 

nia, aby Ciebie wyzwolić. Dzisiaj walka to-
czy się o prawdę, o wyprowadzenie Ciebie z 
kłamstwa, zwiedzenia, oszukania. Walka to-
czy się o zmianę Twojego myślenia, które ma 
Cię wyzwolić do prawdy. Do prawdy o Jego 
wielkiej miłości do Ciebie! Błędne myślenie 
stoi w sprzeczności z celami Bożymi dla 
Twojego istnienia w wieczności z Bogiem. 
Takie myślenie ujawnia się u ludzi, kierują-
cych się swoim sercem, przetrąconym przez 
grzech pierworodny, zamiast Słowami Boga 
z Biblii. Ludzi, którzy popadli w pychę, 
uważając, że coś już wiedzą i to im wystar-
czy. Gdybyś mógł się kierować tylko sercem 
Bóg nie musiałby dawać Tobie Biblii jako 
drogowskazu. Ty jesteś Jego kochanym 
dzieckiem. Poddaj się Jego trosce, pozwól 
Mu opatrzeć swoje rany, a nie przeciwsta-
wiaj się, bo zginiesz marnie, gdy pójdziesz 
inną drogą, choć nie wiem jak bardzo piękna 
będzie ta droga. Bóg powiedział kiedyś do 
mnie: Daj mi się ulepić. Pomyślałem wtedy: 
jak ulepić? Dzisiaj już rozumiem, że Bóg 
tworzy nas nowymi i daje nam to, co utracili 
Adam z Ewą.                             A Łodziewski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
 



 3 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W tym tygodniu przypadają Dni 
Eucharystyczne: 
• I czwartek miesiąca - Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i modli-
twa o powołania o godz. 17.00; Msza 
Święta za kapłanów i o powołania ka-
płańskie o godz. 18:00; 
• I piątek miesiąca - spowiedź od 
godz. 7:00 i od godz. 16:00. Msza 
Święta dla dzieci o godz. 17:00. Nabo-
żeństwo pierwszopiątkowe o godz. 
7.30 i 18.30; 
• I sobota miesiąca – różaniec wyna-
gradzający NSM o godz. 7:30, Msza 
Święta wynagradzająca o godz. 8:00, a 
po niej pierwszosobotnie rozważanie. 
Tego dnia kapłani odwiedzą swoich 
chorych z posługą sakramentalną. 
2. W tym tygodniu w liturgii bę-
dziemy obchodzić wspomnienia: 
• w poniedziałek (28 I) – św. Toma-
sza z Akwinu 
• w czwartek (31 I) – św. Jana Bosko; 
• w sobotę (2 II) - Święto Ofiarowa-
nia Pańskiego – Matki Bożej Grom-
nicznej.  Jest to także Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego, dlatego na-
szą modlitwą obejmiemy osoby słu-
żące Bogu w zakonach i zgromadze-
niach, prosząc także o liczne i święte 
powołania do życia zakonnego z na-
szej parafii. 
Msze święte w naszym kościele o 
godz. 7:00, 8:00, 18:00 i 19:00. Tego 
dnia będziemy tradycyjnie błogosła-
wili świece, tzw. gromnice, które 
przechowywane w domach i zapalane 
przy ważnych okazjach przypominają 
nam o obecności Chrystusa – Światło-
ści Świata.  
Wymowa Święta Ofiarowania Pań-
skiego nawiązuje do okresu Bożego 

Narodzenia. Kończy się już śpiewanie 
kolęd i chowa się wszelkie dekoracje 
bożonarodzeniowe. Ofiary złożone 
tego dnia na tacę zostaną przezna-
czone na funkcjonowanie zakonów 
kontemplacyjnych w naszej archidie-
cezji, które utrzymują się jedynie z 
ofiar wiernych. 
3. Osoby chętne do wstąpienia do 
wspólnoty Domowego Kościoła pro-
simy o kontakt z ks. Andrzejem. 
4. W naszej parafii pojawiła się ini-
cjatywa zawiązania scholii na wzór 
dominikańskich. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą do młodzieży 
akademickiej, a także osób pracują-
cych,, którzy chcieliby pomóc w stwo-
rzeniu tego dzieła. Każdy ktokolwiek 
czuje, że lubi śpiewać jest mile wi-
dziany, zwłaszcza głosy męskie. Jest 
to inicjatywa, którą chcemy rozpocząć 
od podstaw, więc każdy najmniejszy 
wkład każdej osoby jest bardzo 
cenny. Pierwsze spotkanie organiza-
cyjne odbędzie się we wtorek 29 I o 
godz. 20.00 w salce parafialnej. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
Szczegóły u ks. Wojciecha.  
5. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 
Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-
fialny Ave Maria, dwumiesięcznik bi-
blijny Galilea. 
6. Polećmy teraz Bożemu miłosier-
dziu Naszych drogich zmarłych: Ks. 
Jerzego, budowniczych i dobrodzie-
jów naszego kościoła, śp.: Czesławę 
Bielicką (l. 81) z ul. Subisława, Remi-
giusza Klimowicza (l. 68) z ul. Pomor-
skiej, Jadwigę Łukasiewicz (l. 84) z ul. 
Subisława, których pożegnaliśmy w 
minionym tygodniu oraz zmarłych z 
naszych rodzin: wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 28 STYCZNIA 2019 R. 

ŚW. TOMASZA Z AKWINU 
7.00 † Bronisława (22. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Ewa Filasiak-Śmiglak w miesiąc po śmierci 

18.00 † Karolina i Bolesław Kwaczek 
WTOREK, 29 STYCZNIA 2019 R. 

7.00  

8.00 † Bronisława (23. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Jan Markowski w 4. rocznicę śmierci 

ŚRODA, 30 STYCZNIA 2019 R. 
7.00 † Władysław Kostrzewa w 8. rocznicę śmierci 

8.00 
1) † Rodzice: Franciszka (k) i Klemens oraz dziadkowie z obojga stron 
2) † Bronisława (24. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Anna Kamińska 

CZWARTEK, 31 STYCZNIA 2019 R. 
ŚW. JANA BOSKO 

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 † Bronisława (25. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Hanna w 20. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

PIĄTEK, 1 LUTEGO 2019 R. 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Mirosława Czechowska, Piotr i Tadeusz Kanieccy 

8.00 
1) Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w 
Najświętszym Sakramencie 
2) † Bronisława (26. Msza święta gregoriańska) 

17.00 
Dziękczynna w 33. rocznicę ślubu Urszuli i Wojciecha z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski 

18.00 † Hubert Urbański 

19.00 † Sławomir oraz dziękczynienie za Bożą opiekę 

SOBOTA, 2 LUTEGO 2019 R. 
I SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

7.00 Henryk Kania w 4. rocznicę śmierci 

8.00 
1) Msza Święta wynagradzająca 
2) † Bronisława (27. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Wincenty, Stanisława (k), Bronisława, Edmund, Henryk Kwiatkowscy 

19.00 
1) † Zygmunt Polaszek w 32. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) O cud uzdrowienia z nałogu alkoholowego dla Artura, o Boże błogosławieństwo i 
prowadzenie dla niego i jego kolegów  

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
3 LUTEGO 2019 

6.30 † Bronisława (28. Msza święta gregoriańska) 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Rodzice: Zofia i Czesław Mania w 2. i 19. rocznicę śmierci 

11.00 † Irena i Kazimierz 

12.30 Za parafię 

14.00 † Janina, Stanisław, Zofia, Stanisław, Kazimierz i zmarli z rodziny 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agaty w dniu 
imienin oraz Adama w dniu urodzin 

19.30 † Władysław, Józefa (k), Marianna (k), Piotr 
 


