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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
W 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 ich synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał

mu surowo „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy
duch nieczysty zaczął nim miotać 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.
Mk 1, 21-28

KOMENTARZ

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, którego obecność i świętość demaskuje złego ducha. Ta sytuacja wywołuje
w duchu nieczystym bardzo wykrzyczane emocje. Zły duch panikuje i w sposób pretensjonalny obwinia Jezusa za to,
że się wtrąca w nie swoje sprawy, wpadając przy tym w histerię. Zaskakująca
jest kontra Jezusa, która jednym rozkazującym zdaniem kończy całą sprawę.
W tej ewangelii dochodzi do konfrontacji ze złem. Jezus nie sprawia wrażenia
miłego. Chce swoją obecnością zamanifestować protest przeciwko złu i jasno go
wyraża, gromiąc je słowami: „milcz”!
Chrystus chce nas sprowokować, żebyśmy nie żyli w iluzji, że grzech jest
czymś niewinnym i banalnym, ponieważ żeby wpaść w sidła ducha nieczystego trzeba się na niego otworzyć. To
może być konsekwencja jakiś konkret-

nych grzechów. Jezus chce nam pokazać, że jeżeli idziemy drogą grzechu za
sprawą własnego przyzwolenia, to po
prostu tracimy swoją wolność i dlatego
w obronie tej wolności nie boi się wyciągnąć na jaw tego, co jest złe i dobre, ponieważ nasza wolność kształtuje istotę
naszego człowieczeństwa, rozciągając
się między tym co dobre i złe. Codziennie niemalże balansujemy między łaską
a grzechem, dlatego Bóg nas uprzedza
mówiąc: uważaj i nie przyzwalaj na
grzech w swoim życiu, bo to może doprowadzić do utraty wolności. Dzisiejsze Słowo Boże przypomina, że jesteśmy powołani do wolności, która też
kosztuje. Wolność nie oznacza tego, że
się więcej posiada, czy znaczy. Prawdziwa wolność jest wtedy, gdy wybieram dobro. Wszystko co przeciwne,
okrada mnie z niej.
Ks. Wojciech
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Nad jakim jeziorem leży miejscowość Kafarnaum?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„ABY BYLI JEDNO”
Kościół rzymsko katolicki w Polsce wkroczył po Soborze Watykańskim II na nieodwracalną drogę, prowadzącą do zjednoczenia
chrześcijan, czyli na drogę ekumenii. Rozpoczęto współpracę z Polską Radą Ekumeniczną, która zrzesza Kościoły niekatolickie.
Wierni z różnych kościołów zaczęli się spotykać na wspólnej modlitwie, szczególnie podczas tzw. Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Organizowane zawsze w styczniu stały
się okazją do wspólnej modlitwy i lepszego
poznania się. Niestety daje się zauważyć, że
oprócz tego, iż wiele nas łączy dużo także nas
dzieli, a przecież Chrystus pragnie, „aby byli
jedno” i właśnie ekumenizm to wielka praca i
wysiłek nad przywracaniem jedności, krok po
kroku, mozolnie, ale ciągle do przodu. Kardynał Ratzinger uczył, że w ekumenizmie można
wyróżnić dwie fazy. Pierwsza podporządkowana celowi ostatecznemu, do którego dążymy, to pełna jedność w Niebie. Druga faza
to czas pośredni z pośrednimi rozwiązaniami.
Celem ostatecznym jest jedność Kościołów w
jednym Kościele. Nie ma tutaj mowy o jednakowości, chociaż był czas w Kościele katolick-

im, kiedy tak sądzono. Dziś wiemy, że ma być
to jedność w różnorodności. Przykładem takiej jedności jest model Kościoła Pierwotnego,
który jednoczyły trzy elementy: Pismo św., reguła fidei i struktura sakramentalna. Droga ekumenizmu to droga krzyżowa, pełna cierpienia, nieporozumienia, uprzedzeń i zatwardziałości ludzkich serc. Należy jednak pamiętać, że droga Jezusowa zakończyła się zmartwychwstaniem. Na nic zdały się ludzkie
sądy, obelgi, bicie, pogarda a nawet skazanie
na śmierć. Dlatego nie można się zrażać niepowodzeniami i posądzaniem nas o złą wolę.
Wygląda czasem na to, że ta druga strona
wszelkie zło widzi tylko w Kościele katolickim, a nie dostrzega go u siebie. Kościół katolicki świadom tego, że jego wyznawcy są
ludźmi grzesznymi, potrafił się przyznać do
zła, jakie w przeszłości popełniono i przeprosić braci. Uznając swoje ludzkie słabości, modlimy się o jedność taką, jakiej pragnie Chrystus. Kościół katolicki wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi każdego roku w styczniu modli się o jedność, by znaleźć wspólną
drogę, po to, abyśmy byli jedno. Ks. Henryk

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią
śpiewać i grać na różnych instrumentach
muzycznych, zwłaszcza dzieci, na koncert kolęd przy żłóbku, który odbędzie się
dzisiaj o 15.30. Będzie to okazja do połączenia wspólnych sił i zainteresowań muzycznych z pomocą zespołu muzycznego
naszej parafii.
2. W związku z trwającymi feriami zimowymi spowiedź w dni powszednie 15
min przed Mszą świętą o godz. 7.00 i
18.00. Od czwartku (1 II) wznawiamy odprawianie w dni powszednie Mszy świętych o godz. 19:00.
3. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne lutego:
➢ I czwartek miesiąca - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o
powołania o godz. 17.00; Msza Święta
za kapłanów i o powołania kapłańskie
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. Nabożeństwo
pierwszopiątkowe o godz. 7.30 i 18.30;
4. I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej
pierwszosobotnie rozważanie. Tego dnia
ks. Proboszcz i ks. Adam odwiedzą swoich chorych z posługą sakramentalną. Ks.
Wojciech i ks. Andrzej swoich chorych
odwiedzą w sobotę, 10 II.
5. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić wspomnienia:
➢ w środę – św. Jana Bosko;
➢ w piątek - Święto Ofiarowania
Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.

Jest to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego naszą modlitwą obejmiemy
osoby służące Bogu w zakonach i zgromadzeniach, prosząc także o liczne i święte powołania do życia zakonnego z naszej parafii.
➢ Msze święte w naszym kościele o godz.
7:00, 8:00, 17:00, 18:00 i 19:00. Tego dnia
będziemy
tradycyjnie
błogosławili
świece, tzw. gromnice, które przechowywane w domach i zapalane przy ważnych okazjach przypominają nam o
obecności Chrystusa – Światłości Świata.
➢ Wymowa Święta Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do okresu Narodzenia
Pańskiego. Po tym święcie kończy się już
śpiewanie kolęd i chowa się wszelkie dekoracje bożonarodzeniowe.
Ofiary złożone tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na funkcjonowanie zakonów kontemplacyjnych w naszej archidiecezji, które
utrzymują się jedynie z ofiar wiernych.
• w sobotę – św. Błażeja.
6. W naszej parafii powstaje kolejny krąg Domowego Kościoła. Jest to wspólnota małżeństw, która pomaga owocniej korzystać z
sakramentu małżeństwa. Wpływa to na rozwój wiary i jedności w rodzinie. Wszystkich
chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem.
7. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej:
Gość Niedzielny, Niedziela, biuletynu parafialnego Ave Maria.
8. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła,
śp. Helenę Broniszewską (l. 90) z ul. Pomorskiej oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy
teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK, 29 STYCZNIA 2018 R
7.00
8.00 † Maciej Miatkowski w miesiąc po śmierci
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska)
18.00 2) O szczęśliwą operację dla Ryszarda, o zdrowie dla Ewy oraz Boże błogosławieństwo,
opiekę MBF dla całej rodziny
WTOREK, 30 STYCZNIA 2018 R.
7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska)
8.00 † Władysław w 7. rocznicę śmierci
1) † Marcin Marchlewski w miesiąc po śmierci
18.00
2) † Anna Kamińska
ŚRODA, 31 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. JANA BOSKO
7.00 † Bronisław Kalinowski
8.00 † Hanna w 19. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
18.00 † Syn Mariusz Pietrzak w 2. rocznicę śmierci, rodzice i bracia Górczak
CZWARTEK, 1 LUTEGO 2018 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA
7.00 † Mirosława (k) Czechowska, Piotr i Tadeusz Kanieccy
Dziękczynno-błagalna z okazji 55. rocznicy ślubu Elżbiety i Wiktora Korneckich z
8.00
prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
18.00 O powołania kapłańskie
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Urszuli i
19.00
Wojciecha z okazji 32. rocznicy sakramentu małżeństwa
PIĄTEK, 2 LUTEGO 2018 R. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7.00 † Marianna i Stanisław
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają je
8.00
w Najświętszym Sakramencie
17.00 † Mąż Włodzimierz Kuchliński i rodzice z obojga stron
18.00 † Hubert Urbański w 2. rocznicę śmierci
19:00 † Rodzice: Jan, Maria, teść Jan oraz zmarli z rodziny Paduchów
SOBOTA, 3 LUTEGO 2018 R. – I SOBOTA MIESIĄCA – ŚW. BŁAŻEJA
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego
7.00
dla wnuczki Poli z okazji 18. urodzin
8.00 Msza święta wynagradzająca
18.00 † Irena Koszelska
19:00 † Maria, rodzice, rodzice chrzestni, teściowie, dziadkowie
NIEDZIELA, 4 LUTEGO 2018 R.
6.30 † Danuta Głuchowska w 4. rocznicę śmierci
8.00 Żywy Różaniec
9.30 † Zofia Mania w 1. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
11.00 † Leszek Latos w 6. rocznicę śmierci, rodzice, dziadkowie z obojga stron
1) Za parafię
12.30 2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla
Stanisława i Stanisławy Krzychowiec z okazji 40. rocznicy ślubu
14.00 † Janina, Stanisław, Zofia, Stanisław, Kazimierz
18.00 † Elżbieta Szajda, w 26. rocznicę śmierci
19.30 † Henryk Kania w 3. rocznicę śmierci, zmarli z rodzin z obojga stron
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