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Ewangeliczne zamyœlenie
                      IV Niedziela zwyk³a          

 Ewangelia: £K. 4,21- 30.   

Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli».  A wszyscy 
przyœwiadczali Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzek³ do nich: «Z pewnoœci¹ powiecie Mi to przys³owie: 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj¿e i tu w swojej ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak 
s³yszeliœmy, w Kafarnaum».  I doda³: «Zaprawdê, powiadam wam: ¿aden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyŸnie. Naprawdê, mówiê wam: Wiele wdów by³o w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o zamkniête przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e 
wielki g³ód panowa³ w ca³ym kraju;  a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³ pos³any, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Syjoñskiej.  I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a ¿aden z nich nie zosta³ oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman»  Na te s³owa 
wszyscy w synagodze unieœli siê gniewem.  Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i 
wyprowadzili a¿ na stok góry, na której ich miasto by³o zbudowane, aby Go str¹ciæ. On 
jednak przeszed³szy poœród nich oddali³ siê.  
Oto S³owo Pañskie.  

 
ludzi ma³ych, zazdrosnych i niedowiarków. Najtrudniej jest uwierzyæ i zaufaæ komuœ, kogo 
znamy i kto wydaje nam siê "swojakiem". A jeszcze trudniej jest s³uchaæ, gdy ktoœ taki 
"wygarnia nam" nasze grzechy, mówi o naszych s³aboœciach i przywarach, o naszych 
b³êdach i na³ogach. To nas gniewa i dra¿ni o wiele bardziej ni¿ gdyby mówi³ nam to ktoœ 
z u p e ³ n i e  o b c y .
A szkoda, bo ci, których naprawdê znamy, znaj¹ i nas. I to w³aœnie oni wiedz¹ o nas 
najwiêcej i jeœli zwracaj¹ nam uwagê z mi³oœci¹ -o jakiej mówi œw. Pawe³ w dzisiejszym 
drugim czytaniu- to przecie¿ mo¿emy byæ pewni, ¿e jest to tylko i wy³¹cznie dla naszego 
po¿ytku i dobra. Chcia³oby siê nawet powiedzieæ: "Nie s³uchaj tych, którzy ci przyklaskuj¹ 
i kadz¹, bo to ciê tylko wpêdza w pychê i samozadowolenie. S³uchaj raczej tych, którzy ciê 
krytykuj¹, bo jeœli robi¹ to z mi³oœci¹, to przecie¿ jest to jedynie dla twojego dobra."
Niestety przewa¿aj¹ w nas jednak uczucia ma³e i przyziemne; pycha, zarozumia³oœæ, 
zazdroœæ, gniewliwoœæ, fa³szywy wstyd ... I dlatego te¿ pewno tak trudno przyj¹æ nam jest 
uwagê ze strony naszych bliskich i chcielibyœmy im powiedzieæ: "Lekarzu ulecz samego 
s i e b i e " .
Czy jednak nie warto by by³o czasami pos³uchaæ tych, którzy nas krytykuj¹? Cesarz 
Marek Aureliusz modli³ siê podobno: "Panie, chroñ mnie przed fa³szywymi przyjació³mi, 
bo z prawdziwymi wrogami sam sobie poradzê". A mo¿e i mnie fa³szywi przyjaciele 
wyrz¹dzaj¹ wiêksz¹ szkodê ni¿ moi wrogowie ... ?

Przyjêcie z jakim spotka³ siê Jezus w Nazarecie, wydaje siê byæ typowym dla œrodowisk 



3

Koœció³, który s³u¿y
Komu mamy s³u¿yæ my, ludzie ochrzczeni? 
S³u¿yæ z wielkim zaanga¿owaniem mo¿na 
przecie¿ równie¿ – co pokaza³ miniony wiek 
– rzeczom i sprawom strasznym.
Rozpoczynaj¹cy publiczn¹ misjê Jezus 
przeczyta³ w synagodze w Nazarecie tekst 
Izajasza: „Duch Pañski spoczywa na Mnie, 
poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, 
abym ubogim niós³ Dobr¹ Nowinê, 
wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ 
wolnymi, abym obwo³ywa³ rok ³aski od 
Pana”. Te s³owa wyznaczaj¹ kierunek naszej 
s³u¿by – i oby mog³y wype³niaæ siê tak, jak 
wype³ni³y siê w ¿yciu Jezusa.
Do g³oszenia Dobrej Nowiny, a wiêc do 
s³u¿by w tych wymiarach, o których pisa³ 
prorok Izajasz, jesteœmy powo³ani przez 
chrzest. Œwiat, w którym ¿yjemy, jest 
jednoczeœnie œwiatem piêknym i strasznym. 
Chrystus przypomina jednak, ¿e cierpienie 
nie by³o zamiarem Bo¿ym. Rol¹ Jezusa – a z 
Nim równie¿ i nasz¹ – jest walka z 
cierpieniem, z³em i z izolacj¹, walka z tym 
wszystkim, co sprawia, ¿e twarz cz³owieka, 
zamiast byæ odbiciem twarzy Boga, staje siê 
twarz¹ zdeformowan¹. Ca³e ¿ycie Jezusa 
by³o s³u¿b¹ i g³oszeniem Dobrej Nowiny 
ubogim. Takim g³oszeniem ma byæ równie¿ 
¿ycie Koœcio³a. Dobra Nowina to nic innego, 
jak poœwiadczony czynami przekaz: „Bóg 
jest Mi³oœci¹. Bez wzglêdu na to, kim jesteœ i 
w jakim jesteœ stanie, Bóg ciê kocha”. 
Trudno przychodzi nam zrozumieæ, ¿e 
najgorszy ³ajdak, najbardziej zapity czy 
zawszony, jest tym, którego Bóg kocha a¿ do 
krzy¿a. A jeœli Bóg kocha – to tak¿e i ja, 
chrzeœcijanin, muszê siê do tego jakoœ 
u s t o s u n k o w a æ . £ a t w o  j e s t  m ó w i æ  
umieraj¹cemu z g³odu cz³owiekowi, ¿e Bóg 
go kocha. Od chrzeœcijan Bóg oczekuje 
wiêcej. Chrzeœcijan obowi¹zuje praca nad 
przemian¹ tego œwiata. 

Na mocy zmartwychwstania Jezusa i swojego 
c h r z t u  c h r z e œ c i j a n i n i e  m a j ¹  
nieprawdopodobn¹ wrêcz moc przemieniania 
œwiata i w³asnego ¿ycia.
Owo przemienianie œwiata nie musi wcale 
p r zeb i egaæ  zgodn i e  z  k i e runkami ,  
dyktowanymi przez polityków. To nie politycy 
na pierwszym miejscu odpowiedzialni s¹ za to, 
by œwiat stawa³ siê lepszy, ale w³aœnie 
chrzeœcijanie. To my mamy byæ zaczynem 
przemian.   Przez wieki ból i cierpienie maj¹ 
takie samo oblicze konkretnego cz³owieka. Tak 
samo bezdomny jest cz³owiek we Francji i w 
Polsce, tak samo cierpi porzucone dziecko w 
Rumunii i na Ukrainie, tak samo upokarzana 
jest bita kobieta i tak samo cz³owiek odczuwa 
g³ód. My tymczasem czêsto pozostajemy na 
etapie g³oszenia Ewangelii we w³asnym 
gronie, w starannie dobranym towarzystwie. 
Tymczasem Jan Pawe³ II przypomina³: „Wy 
wszyscy, opuszczeni i zepchniêci na margines 
naszego konsumpcyjnego spo³eczeñstwa, 
chorzy, u³omni, ubodzy, g³odni, emigranci, 
uchodŸcy i wiêŸniowie, bezrobotni, starcy, 
dzieci opuszczone i osoby samotne, wy ofiary 
wojny i wszelkiego rodzaju przemocy rodz¹cej 
siê w naszym zezwalaj¹cym na wszystko 
spo³eczeñstwie. 

ci¹g dalszy na stronie 5
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Hostio ¿ywa, Si³o jedyna moja, Zdroju mi³oœci i mi³osierdzia, ogarnij 
œwiat ca³y, zasilaj dusze mdlej¹ce. O b³ogos³awiona chwili i momencie, 
w którym Jezus swoje najmi³osierniejsze  Swe Serce zostawi³. 

(Dz. 223.)

Chêæ wywy¿szenia siê  pobudza do 
nie¿yczliwoœci, bo ze wzglêdów ludzkich 
pychy, mi³oœci w³asnej chcemy siê wynieœæ 
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ci¹g dalszy ze strony 3 

Koœció³ uczestniczy w waszym cierpieniu 
prowadz¹cym do Pana, który w³¹cza was w 
swoj¹ odkupieñcz¹ Mêkê i pozwala wam ¿yæ 
w œwietle swojego Zmartwychwstania. 
Liczymy na wasze œwiadectwa, aby uczyæ 
œwiat, czym jest mi³oœæ”. G³oszenie Dobrej 
Nowiny ubogim nie mo¿e odbywaæ siê z 
wysokoœci wygodnego ¿ycia, zamkniêtego 
za bram¹ z domofonem. Nie mo¿e 
dokonywaæ siê jêzykiem intelektualnych 
dysput albo kazañ, których ludzie ubodzy i 
tak nie rozumiej¹. G³oszenie Dobrej Nowiny 
to uczestniczenie w cierpieniu ludzi 
cierpi¹cych. Dla ka¿dego cz³owieka 
wa¿nym pytaniem jest: „Po co ¿yjê?”. Albo 
nawet: „Dla kogo ¿yjê?”. Zadawanie tych 
pytañ pozwala przechodziæ do ¿ycia, które 
bêdzie ukierunkowane bardziej na osoby i na 
relacje miêdzy nimi. Tu wreszcie spotkamy 
siê z uzasadnieniem bliskoœci osób. W ¿yciu 
potrzebujemy odnajdywaæ podobieñstwa i 
ró¿nice miêdzy osobami. Bliskoœci¹ zatem 
bêdzie zdobycie przestrzeni, któr¹ dzielê z 
drug¹ osob¹, ale tak¿e to, co pomo¿e mi 
rozumieæ czy czuæ podobnie jak drugi 
cz³owiek. PóŸniej bêdê blisko kogoœ, jeœli 
uda mi siê zdobyæ jego zaufanie. Czytamy w 
ewangeliach, ¿e Jezus by³ blisko ludzi i ich 
spraw codziennych. Znajdowa³ czas dla 
potrzebuj¹cych. A kiedy umiera³ na krzy¿u, 
znalaz³y siê osoby, które odwzajemni³y Mu 
tê bliskoœæ. Choæ na Kalwarii sta³o wielu 
ludzi, to tylko czworo by³o Jezusowi 
prawdziwie bliskimi. A jednak Chrystus 
zawo³a³: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie 
opuœci³?” (Mk 15,34). Choæ mia³ przy sobie 
najbli¿sze osoby, szuka³ jeszcze wiêkszej 
wiêzi. To pokazuje, ¿e w cz³owieku 
pragnienie bliskoœci chce jeszcze g³êbszego 
wype³nienia.W codziennej bieganinie 
gubimy potrzebê bliskiego kontaktu z 
innymi. Dopiero gdy przychodzi czas próby, 
choroba, kryzys doceniamy kontakt z 
drugim cz³owiekiem. 

Bliskoœæ jest wtedy jak ko³o ratunkowe, które 
daje poczucie bezpieczeñstwa. Lub jak gor¹ca 
herbata w zimowy, mroŸny wieczór. Bliskoœæ 
pobudza w nas serce gotowe kochaæ i poœwiêcaæ 
swój czas dla drugiej osoby. 

Doœæ przenikliwie o tym pragnieniu 
napisa³a Halina Poœwiatowska w 
wierszu B¹dŸ przy mnie blisko:
 
B¹dŸ przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno
ch³ód wieje z przestrzeni
kiedy myœlê
jaka ona du¿a
i jaka ja
to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniêtych
dwóch promieni wszechœwiata

Ca³e ¿ycie Jezusa by³o s³u¿b¹ i g³oszeniem 
Dobrej Nowiny ubogim. Takim g³oszeniem ma 
byæ równie¿ ¿ycie Koœcio³a. Dobra Nowina to nic 
innego, jak poœwiadczony czynami przekaz: 
„Bóg jest Mi³oœci¹. Bez wzglêdu na to, kim jesteœ 
i w jakim jesteœ stanie, Bóg ciê kocha”. Trudno 
przychodzi nam zrozumieæ, ¿e najgorszy ³ajdak, 
najbardziej zapity czy zawszony, jest tym, 
którego Bóg kocha a¿ do krzy¿a. A jeœli Bóg 
kocha – to tak¿e i ja, chrzeœcijanin, muszê siê do 
tego jakoœ ustosunkowaæ



                                               r.                                        

                                                                                                                                                                                              

                                                                              

                                                r.                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   05. 02. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  04. 02. 2019 r.             

CZWARTEK  07. 02. 2019 r.      

NIEDZIELA    10. 02. 2019 r.         

PI¥TEK  08. 02. 2019 r.         

ŒRODA  06. 02. 2019 r.

SOBOTA     09. 02. 2019 r.         
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  7.30 + Paulinka Wasiak (8 rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Grzegorz Walczak (9 rocz. œm.) 
          i zmarli z Rodziny Nawrockich
          i Walczaków
15.30 + Marianna  Adamiak
18.30 + Czes³awa  Bielewicz

  7.30 + Antonina Przybylska (24 rocz. œm.)
          oraz za zmar³ych z Rodziny Ignacy, Regina  
          Przybylscy i Urszula  Guzowska
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Boles³aw   Rumianowski (8 rocz. œm.)
15.30 + Marian Tomaszewski
18.30 Za zmar³ych          

  7.30 + Krystyna, Jan Pieczyñscy
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 Do Mi³osierdzia Bo¿ego i Matki Bo¿ej z podziêkowaniem za 
          otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og, zdrowie na dalsze lata 
          ¿ycia dla Marii i Ireny z okazji 80 rocznicy urodzin
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej z okazji 40 rocznicy œlubu: 
          Bogumi³y i Zenona oraz 20 rocznicy œlubu Justyny i £ukasza
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN
18.30 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo œw. Rodziny i dary Ducha œw.
          i m¹droœæ w wyborach dla Micha³a z okazji 18  urodzin
          i potrzebne ³aski dla ca³ej Rodziny

  7.30 + Marta, Walenty, Miros³aw  Kosikiewicz, 
          + Anna Troszczyñska, + Cyryl Nowicki
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Teresa i Stefan Glubiak
15.30 + Kazimiera  Kasprzak
18.30 + Agnieszka   Dudziuk  (I rocz. œm.)

  7.30 + Gerhard  Klemt
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz
          o liczne powo³ania kap³añskie zakonne, 
          misyjne i Apostolskie œwieckich intencja  
          od   Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca
15.30 + Marianna    Adamiak
18.30 + Anna  Spaleniak  

  7.30 + Jan Wiêcek  (2 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Barbara Œnierzyñska (2 rocz. œm.) + Marian 
          Œnierzyñski,   Stefania i Feliks  Wiœniewscy 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
         o Bo¿e b³og. i  zdrowie dla  Wies³awy
         i Grzegorza z okazji 30 rocznicy œlubu
18.30 + Krystyna Koczorowska 

  7.30 + Janusz Garbacz (3 rocz. œm.)
  9.00 + Stanis³aw Arent (15 rocz. œm.)
          + Marianna i Antoni Arent
10.30 + Marian  NiedŸwiadek (I rocz. œm.)
10.30 + Jakub Zaj¹c
12.00 + Stanis³aw Guzenda  (26 rocz. œm.) 
          za zmar³e Rodzeñstwo, Rodziców 
          z obu stron,i za zmar³ych z Rodziny  
          Janickich  

13.30 Wspólnota  „Wiara i œwiat³o”
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Henryk Kempa
15.30 + Czes³aw Kruszyk (5 rocz. œm.)
18.30 + Andrzej Namys³
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HUMOR Pat on tygo niar  d

Œw. Agata, dziewica, mêczennica.

Œwiêta Agata, (ur. 235, zm. 5 lutego 251) – 
dziewica, mêczennica chrzeœcijañska, œwiêta 
Koœcio³a katolickiego i prawos³awnego. Zgodnie 
z opisem mêczeñstwa pochodz¹cym z V wieku, 
Agata pochodzi³a ze znamienitego rodu 
rzymskiego. Urodzi³a siê w Katanii na Sycylii. Po 
przyjêciu wiary chrzeœcijañskiej postanowi³a ¿yæ 
w dziewictwie. Gdy odrzuci³a rêkê namiestnika 
Sycylii Kwincjana, oddano j¹ do domu rozpusty. 
Mimo to zachowa³a dziewictwo i nie wypar³a siê 
Chrystusa. Kiedy cesarz Decjusz rozpocz¹³ 
przeœladowania chrzeœcijan, Kwincjan jako jedn¹ 
z pierwszych postawi³ przed s¹dem Agatê. 
Skazano j¹ na tortury, podczas których odciêto jej 
piersi. Z nastaniem niespodziewanego trzêsienia 
ziemi namiestnik nakaza³ zaprzestania tortur, 
dostrzegaj¹c w tym karê Bo¿¹. Ostatecznie Agata 
ponios³a œmieræ rzucona na roz¿arzone wêgle. Jej 
cia³o zosta³o pogrzebane przez chrzeœcijan poza 
miastem. W rok po jej œmierci nast¹pi³ wielki 
wybuch Etny. Sp³ywaj¹ca lawa nie zala³a jednak 
miasta, a zatrzyma³a siê tu¿ przed nim. To 
cudowne ocalenie nawet poganie przypisywali 
wstawiennictwu Agaty. Jej znajduj¹ce siê w 
Katanii relikwie umieszczono w relikwiarzu, 
który w ka¿d¹ rocznicê jej œmierci obwo¿ony jest 
po mieœcie w uroczystej procesji. Jej wizerunek 
znajduje siê na Orderze Œwiêtej Agaty, a dzieñ 5 
lutego jest œwiêtem pañstwowym w San Marino. 
Jest œwiêt¹, do której chrzeœcijanie zwracaj¹ siê 
przy zagro¿eniach zwi¹zanych z ogniem i 
po¿arami; ma równie¿ chroniæ Sycyliê przed 
wybuchami Etny. Wspomnienie liturgiczne Agaty 
mêczennicy w Koœciele katolickim obchodzone 
jest 5 lutego.   K. R. 

- Panie doktorze, piêæ lat temu poradzi³ 
  mi pan znakomity sposób na reumatyzm
  unikaæ wilgoci. Jestem wyleczony! 
- Znakomicie! A co panu teraz dolega? 
- Nic. Chcia³bym zapytaæ, 
  czy mogê siê ju¿ wyk¹paæ?

- Narzeczony przyprowadza swoj¹ 
  wybrankê do Koœcio³a. 
- Pyta siê proboszcza, 
  ile bêdzie kosztowa³ œlub. 
- Ile pan uzna za stosowne, 
  maj¹c na uwadze 
  wartoœæ osi¹gniêtego szczêœcia. 
- Pan m³ody popatrzy³ na narzeczon¹,
  która nie by³a niestety piêkna, 
  westchn¹³ i da³ ksiêdzu 50 z³. 
- Ksi¹dz przyjrza³ siê jej uwa¿nie, 
  poklepa³ pana m³odego po ramieniu 
  i wyda³ mu resztê.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” – za ofiary zebrane dziœ przed Koœcio³em na zakony Klauzurowe naszej
    Diecezji oraz za ofiary sk³adane podczas kolêdy.  
2. W zwi¹zku ze Œwiatowym Dniem Chorego zapraszamy wszystkich chorych, cierpi¹cych 
   i niepe³nosprawnych na Mszê œw. w Poniedzia³ek, 11 lutego na godz. 15.30 oraz w imieniu
    Zespo³u Charytatywnego na spotkanie przy wspólnym stole do naszego Domu Parafialnego.
3. W przysz³¹ niedzielê sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium.  Za zrozumienie 
    i ka¿dy Dar Serca sk³adamy „Bóg zap³aæ.” W minionym miesi¹cu zebrano na ³awki 1030 z³. 
    oraz 7850 z³.  na podbitkê do naszego koœcio³a. 
4. Od lutego Msze œw. w tygodniu o godz. 7.30, 15.30 i 18.30, Nowenna do Matki Bo¿ej
    Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê po Mszy œw. wieczornej.
5. W niedzielê, 10 lutego zapraszamy, na transmisjê z naszego Sanktuarium o 

Koronki i Mszy œw. o godz. 15.30 poprzez nasze Diecezjalne Radio Rodzina. 103.1 FM
6. Serdecznie zapraszamy  
    karnawa³owe spotkanie w Szkole Podstawowej Spó³dzielni Oœwiatowej „Edukator' 
    ul. Tuwima 12 w dniu -  Szczegó³y na plakacie. 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

godz. 15.00
    

dzieci 6, 7 – letnie wraz z Rodzicami na Drzwi Otwarte

6 lutego 2019 r. o godz. 17.00.

Og³oszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Zwyk³a – 03. 02. 2019 r.


