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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 synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz
Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać 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”.
Mk 1, 21-28

Fidel Castro słynął z długich przemówień. Gdy w 1968 r. rozprawiał się z wewnątrzpartyjną opozycją

przemawiał bez przerwy przez 12 godzin. Obecni musieli słuchać jego słów, bo były poparte władzą.

Ewangelia podaje, że ludzie zdumiewali się nauką Jezusa, bo uczył ich „jak ten, który ma władzę,
a nie jak ich uczeni w Piśmie”. Jednak to nie władza była uzasadnieniem słów Jezusa, lecz świadectwo.

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” – pisał papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej o ewangelizacji.

Na czym polegała siła słów Jezusa?

Jaki człowiek przemawia z mocą?

Jezus nie tylko nauczał, a także czynił cuda,
uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych, rozkazywał
duchom nieczystym, które były Mu posłuszne.
Mówiono, że jest to „nauka z mocą”. A więc
Jego słowa poparte były czynami. Dużą rolę
odgrywała również osobowość Jezusa, który
był nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem. Zapewne w jakiś sposób odczuwali to jego słuchacze.

Profesor Andrzej Szczeklik opowiada, jak po
ciężkiej infekcji serce Jerzego Turowicza biło
złym, groźnym rytmem. Wieczorem zbadał go
i był przygnębiony bezsilnością. Kiedy rano
przyłożył słuchawkę do jego serca, usłyszał
czysty, miarowy rytm. Zapytał zdumiony: – Jerzy, czy coś się stało w nocy? – Wiesz, Ojciec
Święty zatelefonował do mnie, z Watykanu.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ksiądz Adam zaprasza
na katechezę dla dorosłych
Skąd pomysł katechezy dla dorosłych?
Zachęca do niej Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że katecheza jest wychowywaniem w wierze nie tylko dzieci i młodzieży, ale
także dorosłych. Obejmuje przede wszystkim
wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane
na ogół w sposób systematyczny i całościowy
w celu wprowadzenia wierzących
w pełnię życia chrześcijańskiego
(KKK, nr 5).
Kiedy w naszej parafii odbywa
się taka katecheza?
Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę
do uczestnictwa w spotkaniach.
Odbywają się one w drugą środę miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej – w sali Grupy AA. W tym
roku jest to cykl spotkań nt. „Wiara w perspektywie Dekalogu”.

nerki zabraniamy solenia potraw, zaś zmęczonym pracą umysłową nakazujemy spacery
na świeżym powietrzu. Na ogół wszyscy uznają
to za rzecz oczywistą, pożyteczną i konieczną.
Należy zastanowić się, czy aby
przypadkiem nieco podobnie nie
ma się sprawa z przykazaniami
Bożymi, które także zawierają pewne nakazy i zakazy.

Czy przykazania naruszają wolność człowieka?
Nie jest prawdą, że przykazania
łamią wolność człowieka. Człowiek jest istotą wolną i zawsze
może powiedzieć nie. To jednak
może stać się przyczyną ludzkich dramatów, a wtedy pretensje można mieć tylko do siebie.
Dlaczego wielu ludzi nie lubi przykazań?
Gdy żyjemy uczciwie, zachowując przykazania,
Przykazania, sam fakt ich istnienia oraz wymóg stajemy się więksi w naszym człowieczeństwie
stosowania się do nich, dla wielu ludzi doby i w ostatecznej konsekwencji działamy na rzecz
obecnej stał się czymś doskwierającym i uwie- naszego dobra.
rającym, podobnie jak wszelkie zakazy i nakazy. Mówi się, że naruszają one i łamią wolność Czy nasze czyny wpływają na Boga?
człowieka, że sprzeciwiają się jego dojrzałości Istnieje pewna płaszczyzna, na której nasze doi autonomii, a zarazem nie mogą być podsta- bro lub zło dosięga Boga, który jest nie tylko
wą, na której można by budować jakiekolwiek Stwórcą ale także Ojcem. Pomiędzy Stwórcą
zachowania i postawy etyczne. Krytycyzm wo- i stworzeniem mogą istnieć nieopisane i niebec zakazów i nakazów jest zjawiskiem równo- przekraczalne dystanse natury ich bytu; skoro
ległym do zakwestionowania autorytetów.
zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Nasze zło i głupota mogłyby co najPo co przykazania? Dlaczego zakazy i nakazy? wyżej wprowadzić dysharmonię w ten układ.
Powinniśmy zachować minimum zdrowego Lecz jesteśmy także Jego przybranymi dziećrozsądku. Przykazania, nakazy i zakazy nie są mi. Zło syna zawsze dosięgnie ojca. Gdy syn
wyłączną domeną systemów religijnych. For- postępuje niegodnie, źle – to te uczynki dosięmułuje je także medycyna w oparciu o znajo- gają serca ojca. Gdy postępuje dobrze raduje
mość organizmu ludzkiego. Wdrażamy dzieci się serce ojca. Bogu Stwórcy nie jest obojętny
do mycia rąk przed jedzeniem, nie inaczej prze- los stworzeń, gdyż jak uczy Pismo – wszelkie
cież, jak stosując nakaz tam, gdzie perswazja stworzenie uczynił w miłości.
okazuje się nieskuteczna. Ludziom chorym na
ks. Adam Ciesiółka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 – 8 lutego 2015
1. Prawie 700 osób wzięło udział w „Spotkaniu z kolędą”,
które odbyło się
w naszej parafii 25 stycznia.
Impreza została
zorganizowana
z inicjatywy parafialnego chóru „Canticum
Novum”. Wystąpiły chóry: „Cantate Deo”
z parafii św. Marcina w Jawiszowicach
i „Urbanum” z parafii św. Urbana w Brzeszczach, a także zespół regionalny „Tęcza”,
dziecięcy zespół pieśni i tańca „Iskierki”
oraz „Iskierkowa Familia”.

5. W bieżącym tygodniu
przypadają: pierwszy czwartek, piątek
oraz sobota miesiąca.
W czwartek spowiedź
– od 17.00 do 18.00,
w piątek – od 16.00
do 18.00.
6. W sobotę – 7 lutego
odwiedzimy chorych
parafian. Dziękujemy
im za modlitwy, które
w swoim cierpieniu
każdego dnia zanoszą do Boga w intencji kapłanów i parafii.

2. W poniedziałek – 2 lutego
obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – czyli
7. Trwa Kiermasz KsiąMatki Bożej Gromnicznej.
żek. Dzisiaj znowu
Zgodnie z tradycją, podnowe pozycje książczas każdej Mszy Świętej
kowe i albumowe,
poświęcimy gromnice.
które można nabyć
Dodatkowa Msza Święta
za dowolną ofiarę,
o godz. 8.30 w intencji
przeznaczoną na prace remontowe.
parafian. Jest to ostatni
dzień, w którym śpiewamy kolędy. Wieczo- 8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła
rem zostanie usunięta z kościoła świąteczi złożoną ofiarę mieszna dekoracja i rozebrana stajenka.
kańcom bloku nr 7
z Osiedla Słowackie3. We wtorek – 3 lutego obchodzimy wspogo. W tym tygodniu
mnienie św. Błatroskę o kościół pożeja. W tym dniu
wierzamy mieszkańudzielamy błocom bloku nr 9.
gosławieństwa
świecami, które
9. Dziękujemy za ofiary na kościół i prowama nas chronić
dzone prace remontowe.
od chorób gardła.
4. W czwartek – 5 lutego wspomnienie
św. Agaty. Po każdej Mszy Świętej
tradycyjnie święcimy chleb, sól oraz
wodę.

INTENCJE MSZALNE
1 – 8 lutego 2015
NIEDZIELA – 1 lutego
7.00 † Józef i Ewa Dudek
8.30 † Józef Płonka z rodzicami
10.00 † Jolanta Sacharska w 5 r. śm.
10.00 † Antoni Pindel w 19 r. śm.
11.30 † Marian i Stefania Drozdzowscy
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Urszula Morończyk
PONIEDZIAŁEK – 2 lutego
6.30 † Andrzej Zimnal
6.30 † Władysław Wnętrzak
8.30 Za parafian
18.00 † Józef Lichosyt w 7 r. śm.
WTOREK – 3 lutego
6.30 † Andrzej Zimnal
6.30 † Jadwiga Tyclik
18.00 † Teofil Baran w 16 r. śm.
18:00 † Joanna Niedziela
ŚRODA – 4 lutego
6.30 † Józef Firlej w 15 r. śm. z rodzicami
6.30 † Tadeusz Kamiński w 14 r. śm.
6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
za kapłanów i misjonarzy
†† z rocznych wypominków
† Barbara Grzywa w 8 r. śm.
† Julia Pasternak w 2 r. śm.
† Zofia Słoniec
† Aniela Nycz
† Eugeniusz Siarkiewicz

CZWARTEK – 5 lutego
6.30 W intencji sprzątających
ze Starych Bloków nr 49, 50
6.30 † Andrzej Zimnal
6.30 † Jadwiga Tyclik
18.00 † Jerzy Ziółkowski
PIĄTEK – 6 lutego
6.30 † Andrzej Zimnal
6.30 † Władysław Wnętrzak
6.30 † Jadwiga Tyclik
6.30 † Kamil Łacek
18.00 Za uzależnionych od alkoholu i narkotyków
SOBOTA – 7 lutego
6.30 † Eugeniusz Maciejczyk w 3 r. śm.
6.30 † Władysław Wnętrzak w r. śm.
6.30 † Jadwiga Tyclik
18.00 † Jerzy Ziółkowski
		
NIEDZIELA – 8 lutego
7.00 † Franciszek Tchurzewski w 19 r. śm.
8.30 † Kazimierz Farat w 9 r. śm.
10.00 Rezerwacja (Wasztyl)
11.30 Roczki: Antoni Szyma, Wojciech Halski,
Jowita Kubica, Eliasz Nowak,
Sajmon Góra, Natalia Kecmaniuk
18.00 † Karol Chowaniec w 19 r. śm.		
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