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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
(Jr 1, 4-5. 17-19); (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17); (1 Kor 12, 31 – 13, 13); (Łk 4, 18); (Łk 4, 21-30);

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te
słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski
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. Naprawdę, mówię
wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów

Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te
słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i
wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
(Łk 4, 18); (Łk 4, 21-30)

KOMENTARZ
Dziś w ewangelii jesteśmy świadkami
wizyty Jezusa w Nazarecie, która o mały
włos nie skończyłaby się tragedią. Niestety chciano Go strącić ze skały. Można
się więc zastanawiać, dlaczego Jezus tam
w ogóle poszedł, skoro wiedział, że ta wyprawa może się dla Niego źle skończyć.
Jezus poszedł tam z miłości, bo ich znał.
Jak się odkrywa jakiś wielki skarb, to najpierw tym skarbem chcemy pochwalić się
osobom nam najbliższym. Jezus rozpoczyna misję z wyzwalania ludzi od
śmierci, niewoli duchowej, wewnętrznego przygnębienia i idzie do Nazaretu
po to, by przypomnieć tym ludziom to co
powiedział przed tygodniem. Czyli dobra
nowina dla więźniów i niewidomych, polegająca na ich wypełnieniu. Jezus odnosi

Słowo Boga do „dziś” a nie do jakiegoś
nieokreślonego czasu. On odnosi je do
siebie, a nie do kogoś nieznanego. Słowo
Boże jest zawsze zaadresowane konkretnie do każdego z nas. Do mnie i do Ciebie
na Twoje „dziś”, czyli na teraz. Jeśli dziś
go nie spełnisz to tymbardziej nie zrobisz
tego jutro, czy też za tydzień. Pismo Św.
jest zrozumiałe dopiero po zetknięciu się
w życiu z Duchem Świętym, ale i z doświadczeniem pokus zła. Może to zabrzmi niezwykle, ale często niebezpieczeństwo grzechu sprawia, że czujemy
potrzebę zbliżenia się do Boga i dostrzegamy potrzebę zbawienia. Nasze życie
balansuje między Królestwem Szatana, a
Królestwem Boga, a Biblia ma nam pomóc dokonać właściwego wyboru. Ks. Wojciech
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PAMIĘTAĆ O KAZANIU
Pewnej niedzieli około południa młoda kobieta myła w kuchni sałatę, kiedy podszedł do niej
mąż i zapytał: Czy pamiętasz, jaka była dziś ewangelia i o czym dziś rano mówił podczas kazania ksiądz? Już nie pamiętam – wyznała kobieta. No to po co chodzisz do Kościoła i słuchasz
słów Pisma Świętego i kazań, skoro zaraz o nich zapominasz? Mój drogi, popatrz: woda myje tę
sałatę, ale potem nie znajdziesz wody w talerzu, a przecież sałata będzie czysta. Nie chodzi o to
by robić notatki podczas kazania. Ważne jest, żebyśmy zostali obmyci Słowem Bożym. B. Ferrero

BOŻA APTECZKA
Osoba wierząca, szukając drogowskazów, ujrzy je i może je wskazać także innym.
Religijny człowiek, choć niewierzący, ciągle
prosi o znaki przeżywając zgryzoty i pustkę
wewnętrzną, że ich nie widzi. I nawet, gdy
stanie przed Nim umarły, to nie zobaczy.
Przyjacielu, Bóg dzisiaj daje Tobie wiele znaków (od dawna zresztą) co do Twojej przyszłości i tego, co masz robić i jak żyć. Jeśli
wierzysz, to ich szukaj, a gdy je odnajdziesz,
będziesz zdumiony, jak wiele ich jest i jak
często ich nie zauważyłeś. Jezus jest bardzo
wyrazistą, jasno oświetloną drogą. Drogą,
na której woła do Ciebie przez olbrzymi megafon miłości. Nie bądź tylko proszącym o
znaki, ale bądź także tym, który ma przekonanie, że już je otrzymał, są – i pozostaje jeszcze „tylko” je zauważyć. Dlaczego więc tak
często ich nie widzimy? Czy to znaczy, że
Bóg chowa i koduje dla nas wiadomości?
Nie! Absolutnie nie! Przyjacielu, czasami to,
co jest jawne i odkryte, najtrudniej jest odnaleźć – pewnie nie raz tego w życiu doświadczyłeś. Bóg daje nam bardzo wyraźne
znaki(aczkolwiek bez fajerwerków, o któ-

rych często marzymy) i zdarza się, że ciągle
prosimy o coś, co już dawno otrzymaliśmy i
mamy obok siebie. Jak to możliwe? To wynika ze ślepoty duchowej i jednak (co najtrudniej sobie samemu przyznać) – braku
wiary i niewydoskonalenia się jeszcze w miłości. Wiele razy sam się na tym łapałem –
przepraszając później Boga, że taki ślepiec ze
mnie lub, co gorzej – znaki, o które prosiłem,
odrzuciłem, odwracając od nich także serce.
Błędnie myślałem, że życie mi się skomplikuje i robiłem coś po swojemu, stwierdzając
już w kolejnych dniach bezsens działania i
brak własnego zaufania w Panu. A zatem: co
robić? Oprócz próśb, które od dawna zanosisz przed Jego tron – zacznij się bardziej
rozglądać i z większą uwagą słuchaj. Bóg
może mówić do Ciebie przez wydarzenia,
ludzi, przez Pismo Święte itd. Ma nieskończone możliwości. Ty tylko włącz dzisiaj
„swoje radary” i przestań się trwożyć. Ten
moment )dany przez wiarę – Twoją wiarę),
gdy zaczniesz dostrzegać to wszystko, czego
wcześniej nie widziałeś, jest ogromną radością, której dziś Tobie życzę. A. Łodziewski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w naszej parafii kończy swoją
praktykę diakońską ks. dk. Łukasz Chamier Ciemiński. Dziękujemy mu za każdą
okazaną pomoc w naszej wspólnocie. Za
wygłoszone kazania, z których mogliśmy
wiele zaczerpnąć dla naszego serca. Od lutego do maja dk. Łukasz będzie posługiwał w parafii pw. św. Antoniego w Redzie.
Życzymy mu owocnego czasu przygotowania do święceń prezbiteratu. Jednocześnie informujemy, że do naszej parafii na
II semestr praktyk duszpasterskich został
skierowany dk. Maciej Świgoń.
2. Msze święte w tym tygodniu:
•
W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego
Zespołu
Caritas
w poniedziałek (4 II) o godz. 18.00. Po
Mszy świętej spotkanie w sali parafialnej;
•
powołania kapłańskie w czwartek (7 II) o godz. 18.00 z racji I czwartku
miesiąca. Przed Mszą świętą, o godz. 17.00
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
i modlitwa o powołania;
•
wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia w piątek (8 II) o
godz. 19.00;
•
Dla chorych i ich rodzin w ramach Światowego Dnia Chorego w sobotę (9 II) o godz. 10.00. Podczas Mszy
świętej będzie okazja do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy w
zakrystii zgłaszać chorych, którym trzeba
pomóc w dotarciu na Mszę Świętą. Ale
również prosimy o zgłoszenia osób chętnych do pomocy w dotarciu do naszej
świątyni.
3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu z uwielbieniem w poniedziałek (4 II) na godz. 20.00 do kaplicy MBF.
4. Spotkania w tym tygodniu:
•
wspólnoty Ochotników Cierpienia w poniedziałek (4 II) o godz. 13.00 w
sali parafialnej.
•
dla młodzieży przygotowującej
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

•
dla grupy I we wtorek (5 II) o
godz. 17.00;
•
dla grupy II w środę (6 II) o godz.
18.45.
•
scholii parafialnej we wtorek (5
II) o godz. 18.30 w sali parafialnej. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie
wzięli udział na ostatnim spotkaniu organizacyjnym. Jednocześnie ponawiamy
zaproszenie do młodzieży akademickiej,
a także osób pracujących, którzy chcieliby
pomóc w stworzeniu tego dzieła. Każdy
kto lubi śpiewać jest mile widziany,
zwłaszcza głosy męskie. Jest to inicjatywa, którą rozpoczęliśmy od podstaw,
więc każdy najmniejszy wkład jest bardzo cenny. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5. W tym tygodniu w liturgii będziemy
obchodzić wspomnienia:
• We wtorek (5 II) św. Agaty;
• W środę (6 II) św. Pawła Miki i Towarzyszy;
6. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę (10 II) będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
7. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Niedziela, biuletyn parafialny
Ave Maria, dwumiesięcznik biblijny Galilea. Jest już dostępny najnowszy numer
miesięcznika u Pani Fatimskiej. W lutowym numerze znajdują się artykuły dotyczące min: karnawału, monastycyzmu i
atrybutów świętych oraz opis kolejnego
sanktuarium MB Fatimskiej w Polsce. Naszą gazetkę parafialną można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła oraz w
zakrystii. Cena czasopisma to minimum 2
zł. Serdecznie zapraszamy do zakupu.
8. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu
Naszych drogich zmarłych: Ks. Jerzego,
budowniczych i dobrodziejów naszego
kościoła, śp. Tadeusza Stasiewskiego (l.
89) z ul. Subisława, którego pożegnaliśmy
w minionym tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin: wieczny odpoczynek racz im
dać Panie.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK, 4 LUTEGO 2019 R.
7.00

† Bronisława (29. Msza święta gregoriańska)

8.00

† Elżbieta Szajda w 27. rocznicę śmierci

18.00

W intencji podopiecznych, wolontariuszy i dobroczyńców Parafialnego Zespołu Caritas

19.00

† Edyta, rodzicie, chrzestni, dziadkowie i teściowie
WTOREK, 5 LUTEGO 2019 R.
ŚW. AGATY
† Bronisława (30. Msza święta gregoriańska)
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBF dla Haliny
Kulińskiej z okazji 60. rocznicy urodzin
† Tadeusz i jego rodzeństwo, Zenobia, Luiza i Andrzej
† Emil Gazda w 2 miesiące po śmierci (od brata Jana z rodziną)
ŚRODA, 6 LUTEGO 2019 R.
ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Doroty z okazji imienin
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Małgorzaty, Karola i Bogumiła wraz z
rodzinami
† Ojciec Bronisław w 25. rocznicę śmierci oraz mąż Roman, rodzice, teściowie, bracia i bratowa
† Henryk Wagner w 1. rocznicę śmierci
CZWARTEK, 7 LUTEGO 2019 R.
I CZWARTEK MIESIĄCA
† Jan Wojewoda w miesiąc po śmierci

7.00
8.00
18.00
19.00

7.00
8.00
18.00
19.00

7.00
8.00
18.00

O powołania kapłańskie

19.00

† Teresa, Dionizy Osińscy oraz rodzice z obojga stron

7.00
8.00

PIĄTEK, 8 LUTEGO 2019 R.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Sylwii z okazji 45. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla jej rodziny
† Jadwiga w 5. rocznicę śmierci oraz Alfons Kreft

18.00

1) † Elżbieta Aszyk
2) O zdrowie, ulgę w cierpieniu, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Wiktorii

19.00

O wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia

7.00
8.00
18.00
19.00

6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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SOBOTA, 9 LUTEGO 2019 R.
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Sylwii i Piotra oraz o Boże miłosierdzia
dla zmarłych z ich rodzin
† Janina Bielawska w 10. rocznicę śmierci, Bolesław Bielawski, Czesława (k) Szkudlara, Stanisław Sobieniak
1) † Anna w 18. rocznicę śmierci, Jan w 44. rocznicę śmierci oraz bracia: Henryk, Józef oraz dziadek i babcia
Kozłowscy
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Krystyny z okazji urodzin
† Józefa (k) w 19. rocznicę śmierci, Franciszek w 44. rocznicę śmierci, Czesław, Janina, zięć Aleksander oraz
rodzice z obojga stron
V NIEDZIELA ZWYKŁA
10 LUTEGO 2019
† Ewa i Janina
† Siostra Serafia Janiny Bojakowskiej w 29. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Bojakowskich
† Włodzimierz Kuchciński w 15. rocznicę śmierci
1) Za parafię
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Rozalii z okazji urodzin oraz o
Boże błogosławieństwo dla córek: Małgorzaty, Renaty oraz wnuków Krystiana oraz Adriana z Kamilą
† Tadeusz i rodzice z obojga stron
† Mąż Zenon w 5. rocznicę śmierci, teściowie: Józefa (k), Tadeusz oraz rodzice: Zofia i Leon
† Rodzice z obojga stron

