
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i na-
uczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, któ-
ry ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synago-
dze 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 zdu-
mieli, 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 kra-
inie galilejskiej.
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Marleau-Ponty rozróżnia między „słowami mówionymi” – nieprze-
myślanymi i mechanicznymi, a „słowami mówiącymi” – związanymi 
z autorytetem, zawierającymi konkretną treść. Pierwsze brzęczą 
w uszach, drugie wywołują wewnętrzny rezonans.

Aktywność Jezusa nie ograniczała się do nauczania. Jego słowa po- 
parte były osobistym przykładem życia, a także konkretnymi czyna- 
mi, takimi jak cuda, uzdrowienia czy wskrzeszenia. O Jego działal-
ności mówiono, że jest to jakaś nowa nauka z mocą.

Janusz Skotarczak wyznaje, że kiedy zaczął katechizować, był prze- 
konany, że swoimi słowami spowoduje w uczniach przemianę, że za-
czną się modlić. Dopiero później zrozumiał, że chodzi o świadectwo. 
Jest napisane: „nawracajcie się”, a nie: „nawracajcie”.

Dlaczego nas nie słuchają?
Trudno wpływać na zachowanie innych, także na tych, za których jako 
rodzice, wychowawcy czy przełożeni jesteśmy odpowiedzialni. Nie słu-
chają nas, bo ludzie z każdej strony atakowani są niewiele znaczącymi 
słowami bez pokrycia, a tymczasem oczekują nie tyle mądrych nauk, co 
dobrego przykładu. 

ks. Eugeniusz Burzyk

4. Niedziela Zwykla – Rok B,,



KILKA SŁÓW O ŻYCIU KONSEKROWANYMKILKA SŁÓW O ŻYCIU KONSEKROWANYM
2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. „Konsekrowany” oznacza 
„poświęcony Bogu”. Osoby konsekrowane to członkowie Kościoła, którzy złożyli publiczne 
śluby rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. We współczesnym Kościele 
istnieje wiele form życia konsekrowanego: zakony kontemplacyjne i apostolskie, instytuty 
świeckie, dziewice konsekrowane, pustelnicy. Co łączy wszystkie te rodzaje życia poświęco-
nego Bogu? Święty Jan Paweł II pisze w adhortacji „Vita Consecrata” o roli, jaką pełni ono 
w Kościele, a mianowicie:  przypomina  nieustannie o potrzebie odpowiadania świętością 
na miłość Bożą, zapowiada i w pewien sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to 
nastąpi pełnia Królestwa niebieskiego, i kiedy po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się 
już żenić ani wychodzić za mąż, lecz „będą niczym aniołowie Boży” (por. Mt 22,30). Osoby, 
które obierają drogę rad ewangelicznych, poprzez praktykę celibatu, ubóstwa i posłuszeń-
stwa naśladują tę formę życia, jaką przyjął sam Jezus i jaką dał za wzór uczniom. Poprzez 
swoją wierność podjętym zobowiązaniom, świętość ciała i czystość duszy oddają chwałę 
Ojcu. Osoby konsekrowane ukazują również, że to, co większość ludzi uważa za niemożliwe, 
dzięki łasce Pana Jezusa staje się realne i jest źródłem prawdziwego szczęścia. Biskup Jacek 
Kiciński stwierdził, że „osoby konsekrowane są źródłami światła w świecie”. A światło to 
polega na wskazywaniu na zmartwychwstałego Chrystusa, na Niebo, nasz dom, który jest 
w wieczności. Świadectwo to wzywa do zachwytu nad pięknem Boga i do tęsknoty za Nim. 
Z naszej parafii pochodzi czterech zakonników, jedna dziewica konsekrowana oraz jedna 
kandydatka na siostrę zakonną. To właśnie osoby, które odkryły owo niezwykłe powołanie 
i które swoim życiem świadczą o istnieniu Boga, choć każda z nich w nieco inny sposób 
– zgodnie z wybranym stanem. Konsekracja ma bowiem wiele odcieni. Łączy je jedno – 
wszystkie są widzialnym znakiem Chrystusa i ogromnym darem dla całego ludu Bożego. 
Ogarnijmy modlitwą te osoby oraz módlmy się o nowe powołania z naszej parafii do wszyst-
kich form życia konsekrowanego.

Danuta Jęczmyk OVDanuta Jęczmyk OV
Nasza parafianka, Nasza parafianka, 

od 4 lat w uświęconym stanie  od 4 lat w uświęconym stanie  
Dziewictwa KonsekrowanegoDziewictwa Konsekrowanego



 1. Jutro – 1 lutego, jak w każdy pierwszy ponie- 
działek miesiąca, zapraszamy na „Modlitwę Ma- 
tek” w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. 
Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 
18.00, po której odbędzie się modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem.

 2. We wtorek – 2 lutego obchodzimy Święto Ofia- 
rowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromni-
cznej. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 16.30 
i 18.00. To także Dzień Życia Konsekrowane-
go, dlatego do puszek będziemy składać ofia- 
ry na zakony kontemplacyjne. Podczas każdej 
Mszy poświęcimy gromnice – świece z wize-
runkiem Matki Bożej, które już dzisiaj można 
nabyć przy stolikach z prasą, a także podczas 
każdej Mszy w dniu 2 lutego. Gromnica to 
świeca, która ma chronić przed gromami, czy-
li różnymi niebezpieczeństwami; zapala się ją 
także w chwili śmierci bliskiej osoby, często 
wkładając do ręki konającego.

 3. W środę – 3 lutego po każdej Mszy Świętej udzie-
limy błogosławieństwa za wstawiennictwem 
św. Błażeja, które ma nas chronić od chorób 
gardła i od wszelkich innych chorób.

 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. Spowiedź: 17.00 do 18.00.

 5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
za te wpłacane przez cały tydzień na konto ban-
kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Od- 
dział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001. Jak w każdy poniedziałek lista ofia-
rodawców będzie umieszczona w gablocie.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
49 i 50, których prosimy o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom Sta-
rych Bloków nr 46, 47 i 48 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

2 LUTEGO POŚWIĘCIMY GROMNICE2 LUTEGO POŚWIĘCIMY GROMNICE
W najbliższy wtorek – 2 lutego – obchodzić będziemy Święto Ofiarowania 
Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu tradycyjnie 
święcimy gromnice, czyli świece, które w naszej tradycji chronią od 
gromów: były z wiarą zapalane wówczas, kiedy nadciągały burze, 
nawałnice, padał grad, wybuchały pożary, było zagrożenie powodzią 
lub innymi niebezpieczeństwami; zapalano je także w chwili śmierci 
osoby bliskiej, dając gromnicę konającemu do ręki, aby rozświetlić 
mu drogę do wieczności. Gromnica jest znakiem obecności i mocy 
Chrystusa – symbolem Światłości, dzięki której patrzymy na rzeczy-
wistość oczyma wiary.
Podczas wszystkich niedzielnych Mszy Świętych, a także 1 i 2 
lutego, przy stolikach z prasą można nabyć gromnice z wize-
runkiem Matki Bożej.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 31 stycznia
  7.00 † Teofil Baran w 22 r. śmierci z żoną 

Anielą w 4 r. śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bar- 
bary z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
syna Rafała w 44 urodziny

10.00 † Jan Winczowski w 24 r. śmierci
11.30 † Józef Lichosyt w 13 r. śmierci
18.00 † Zofia Kubiczek w 8 r. śmierci z 

mężem Franciszkiem w 24 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 1 lutego
  6.30 † Adam Mosor
  6.30 † Władysława Blażysiak
  6.30 † Henryka Wiśniewska
18.00 † Józef Szczerba
18.00 † Tadeusz Żmuda
WTOREK – 2 lutego
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Aleksandra Pękala
16.30 † Irena Mikołajek
18.00 † Adam Jakubowski z rodzicami
ŚRODA – 3 lutego
  6.30 † Henryka Wiśniewska
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar-
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † Krzysztof Łę- 
czycki; † Tadeusz Kamiński w 20 r. śm.; 

† Artur Zwolski; † Agata i Edward Bed- 
narz z synem Józefem; † Stefan i Teo- 
fila Guga; † Czesław Surzyn; † Jan Chra- 
pek; † Janina Szaflarska; † Grzegorz 
Komendera; † Mieczysław Firganek; 
† Józef Rąba

CZWARTEK – 4 lutego
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00 † Władysław Gliniak w 4 r. śmierci 

z rodzicami obu stron
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

parafialnego Koła Radia Maryja
PIĄTEK – 5 lutego
  6.30 † Adam Mosor
18.00 † Kazimiera i Stefan Polanek z zięciem 

Marianem i wnuczką Ewą
18.00 † Czesław Rymarczyk
18.00 † Irena Mikołajek (Oaza Rodzin)
SOBOTA – 6 lutego
  6.30 † Julia Pastrenak w 8 r. śmierci 

z synem Franciszkiem
  6.30 † Jan Pucka
18.00 † Aleksandra Setla w 4 r. śmierci
NIEDZIELA – 7 lutego
  7.00 † Karol Chowaniec w 25 r. śmierci
  8.30 † Ryszard Cichoński
10.00 † Helena i Jan Stach
11.30 † Genowefa Cyran
12.30  Msza święta chrzcielna
18.00 † Marian Spisak w 12 r. śmierci 

Intencja powszechna: Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chro-
nione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Intencja parafialna: O dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży przygoto-
wującej się w naszej parafii do sakramentu bierzmowania.

Intencja dla Róż Różańcowych na luty 2021: Intencja dla Róż Różańcowych na luty 2021: 


