
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus 
powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. 
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, 
które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. 
Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: «Le-
karzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, 
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum»”. I dodał: „Zapraw-
dę 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. Porwali się 
z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na 
której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak prze-
szedłszy pośród nich, oddalił się.
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Wojciech Albiński najpierw zwraca uwagę na tembr głosu swojego 
rozmówcy: jak mówi, w jaki sposób posługuje się słowem, bo ję- 
zyk człowieka demaskuje. 

Jezus musiał wywierać bardzo duże wrażenie na „przyświadcza-
jących” Mu słuchaczach, dziwiących się „pełnym wdzięku słowom, 
które płynęły z ust Jego”.

Alessandro Baricco czyni jedną z piękniejszych pochwał pod adre-
sem pewnego księdza: „Gdy przemawiał, mówił takie rzeczy, że zdawał 
się podawać adres raju”.

4. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Zaproszenie na spotkania Oazy MłodzieżowejZaproszenie na spotkania Oazy Młodzieżowej
W naszej parafii od kilku lat prężnie działa Oaza Młodzieżowa. Grupa zrzesza ponad trzydziestu 
uczestników, czworo animatorów i moderatora – ks. Dawida Surmiaka. Wszyscy razem tworzą silną 
wspólnotę, wspierającą i motywującą się nawzajem. Głównym celem Oazy jest duszpasterstwo mło-
dzieży: wtajemniczanie w prawdy naszej wiary, formowanie życia liturgicznego, poznawanie coraz 
bliżej Boga i budowanie z Nim relacji. Oprócz tego młodzi uczą się pracy w grupie, odpowiedzial-
ności za siebie i innych, a także szacunku do drugiego człowieka. Piątkowe spotkania rozpoczynają 
się Mszą Świętą o godzinie 18.00; następnie wszyscy przechodzą na piętro kościoła do salek, gdzie 
odbywają się spotkania w grupach i spędzają wspólnie czas na śpiewie, tańcach, zabawach oraz 
różnych atrakcjach. Wyjątkowy jest pierwszy piątek miesiąca, kiedy to wspólnota bierze udział 
w Mszy Świętej odprawianej przez jej opiekuna – ks. Dawida w dolnej kaplicy kościoła. Zaraz po 
niej wszyscy trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mają możliwość przystąpienia do 
Sakramentu Pokuty i Pojednania. Cieszymy się z obecności i uczestnictwa młodych w życiu naszej 
parafii. W minionym półroczu bieżącego roku formacyjnego Oaza przygotowała przedstawienie bo- 
żonarodzeniowe pt. „Starcie dwóch mocy”, które zgromadziło wielu parafian. Ponadto grupa for-
muje przyszłych i obecnych animatorów Oazy Dzieci Bożych. Mamy nadzieję, że zgodnie z dewizą 
ruchu, którego Oaza jest częścią, światło prawdy Słowa Bożego przeniknie we wszystkie elementy 
życia oazowiczów, którzy przekażą je dalej. Tego im życzymy i zapraszamy wszystkich chętnych, od 
klasy 7 wzwyż, na piątkowe spotkania.



 1. W środę – 2 lutego obchodzimy Święto Ofia- 
rowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Grom-
nicznej. 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. Na Mszę o go- 
dzinie 18.00 zapraszamy dzieci, wraz z rodzi- 
cami, przygotowujące się do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Po Mszy nastąpi poświęcenie i wrę- 
czenie świec komunijnych.

 2. W czwartek – 3 lutego po każdej Mszy Św.  
udzielimy błogosławieństwa za wstawien-
nictwem św. Błażeja, które ma nas chronić od 
chorób gardła i od wszelkich innych chorób.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek i piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00 
do 18.00.

 4. W piątek – 4 lutego, po Mszy Św. wieczornej, 
w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotka-
nie Czcicieli NSPJ i Rodziny Radia Maryja.

 5. W sobotę – 5 lutego obchodzimy wspomnie- 
nie św. Agaty. Po każdej Mszy Świętej trady-
cyjnie poświęcimy chleb, sól i wodę. Od godz. 
9.00 comiesięczne odwiedziny chorych. Można 
ich zgłaszać w zakrystii, przed lub po Mszy Św., 
a także w godzinach urzędowania kancelarii.

 6. Również w sobotę, o godz. 9.00, zapraszamy 
na pierwszą w nowym semestrze zbiórkę mi-
nistrantów. Zachęcamy chętnych chłopców 
do podjęcia służby przy ołtarzu. O godz. 10.00 
zapraszamy na pierwsze w nowym semestrze 
spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy 
także dzieci, które dotychczas nie uczestniczy- 
ły w tych w spotkaniach. W lipcu dla uczestni-
ków spotkań będzie możliwość wyjazdu na 
kolonię.

 7. Od przyszłej niedzieli – 6 lutego, o 11.30, za- 
praszamy rodziców z dziećmi na Msze ro-
dzinne z kazaniem dla dzieci. O godz.14.00, 
w kaplicy dolnej Msza Święta dla dzieci spe-
cjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 8. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na pracę duszpasterską i ewange-
lizacyjną naszej diecezji.

 9. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koście-
le odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 7 
z Osiedla Paderewskiego. Ofiary można wpła-
cać w zakrystii, w kancelarii lub na konto pa- 
rafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 6 
z tego osiedla za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 30 stycznia
  7.00 † Weronika i Alojzy Duc
  8.30 † Jan Winczowski w 25 r. śmierci
10.00 † Ludwik Chrapek w 23 r. śmierci
11.30 † Maria i Stanisław Żak
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz † Zyta i Władysław
PONIEDZIAŁEK – 31 stycznia
  6.30 † Maria Pływacz
  6.30 † Jerzy Borowczyk
  6.30 † Helena Druszczyc
18.00 † Bogdan Naglik w 24 r. śmierci
WTOREK – 1 lutego
  6.30 † Jan Wolny
18.00  † Józef, Helena, Krystyna Kędzior
ŚRODA – 2 lutego
  7.00 † Adam Głowacki
  8.30  † Anna i Michał Studziński  

z synami i córkami
16.30 † Stefania i Karol Kwaśniak  

z synem Stefanem
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za 
zmarłych polecanych naszej modlitwie 
w wypominkach rocznych; † Józef Li- 
chosyt w 14 r. śmierci; † Janina Lenik; 
† Władysława Nowak; † Andrzej Ko-
zieł; † Czesława Łopatka; † Kinga Ry- 
kowska; † Andrzej Bielenin; † Kazi-
mierz Kulka z rodzicami; † Ryszard 
Zieliński; † Jan Otrębski

CZWARTEK – 3 lutego
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Jerzy Borowczyk
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów  
(Koło Radia Maryja)

18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Zofii z okazji 80. urodzin

PIĄTEK – 4 lutego
  6.30 † Barbara Piesta
18.00  O ulgę w cierpieniu i łaskę zdrowia 

dla chorych, których odwiedza co 
miesiąc ks. Tomasz

18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Moniki z okazji 30. urodzin

18.00 † Władysław Gliniak w 5 r. śmierci  
z rodzicami z obu stron

SOBOTA – 5 lutego
  6.30 † Józef Krawczyk
  6.30 † Julia Pasternak w 8 r. śmierci  

z synem Franciszkiem
  6.30 † Eugenia Dubińska
18.00 † Teofil Baran w 23 r. śmierci  

z żoną Anielą w 5 r. śmierci
NIEDZIELA – 6 lutego
  7.00 † Stanisław Mizia w 6 r. śmierci
  8.30 † Zofia Jasińska z synem Wiesławem
10.00 † Wiesław Różański 
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Marty z okazji  
40. urodzin

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Władysław Żak w 7 r. śmierci

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na luty 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na luty 2022
Intencja powszechna: Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za 
ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.

Intencja parafialna: O dary Ducha Świętego i żywą wiarę dla dzieci i młodzieży naszej parafii.


