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Słowo Boże
1czytanie (Pwt 18,15-20)
obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.
Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój
wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, 2czytanie (1 Kor 7,32-35)
podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to,
w dniu zgromadzenia: "Niech więcej nie słucham jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w
głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to,
wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł mi Pan: jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
„Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy
ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o
ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów sprawy świata, o to, jak by się przypodobać
wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by
zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z
odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu upodobaniem trwali przy Panu.
nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów
Ewangelia (Mk 1,21-28)
W mieście 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”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Wedle tradycji chrześcijańskiej, Marek był uczniem, który spisał wspomnienia Piotra na temat życia
Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się opowiadanie o całym dniu Pana. Tamten dzień mógł
pozostać w sposób szczególny w pamięci Piotra, ponieważ przeminął w otoczeniu jego własnego domu.
(…) Tak jak wszyscy pobożni mieszkańcy tej miejscowości, Pan udał się wraz z uczniami w sobotę rano do
wypełnionej synagogi. Od razu zaczął nauczać obecnych, którzy słuchali ze zdumieniem nauki
Nazarejczyka. Różniła się ona od tego, co zwykli byli słyszeć z ust faryzeuszy. Ten człowiek mówił z wielką
mocą, w sposób nowatorski i zaskakujący. Słuchacze Pana Jezusa prawdopodobnie zwracali uwagę na
jego wygląd zewnętrzny, jego zachowania i gesty, jego spontaniczny sposób reagowania wobec tych
samych wydarzeń, z jakimi oni się spotykali. I to nauczanie poprzez własną obecność i postawę, widzieli
odzwierciedlone w jego słowach. (…) Dlatego, jak tłumaczył święty Grzegorz Wielki, „sposobem na to, by
nauczać czegoś z mocą, jest praktykować to, zanim zaczniemy tego nauczać, ponieważ nauczanie traci
wszelką podstawę kiedy sumienie przeczy słowom”. Z drugiej strony, Ojciec Przykład jest zawsze
najlepszym kaznodzieją. Oprócz wspierania się mocą swojego przykładu, Pan Jezus wspiera swoje
nauczanie władzą, która wywoływała zadziwienie osób sobie współczesnych: wypędzaniem duchów
nieczystych. Te złe duchy, zwracały się do niego bezczelnie i posiadając pewną znajomość jego tożsamości
i misji, objawiały obecnym niedyskretnie i przedwcześnie pewne prawdy na Jego temat. Ale jednocześnie

okazywały posłuszny lęk wobec nakazów Jezusa. Później apostołowie zostaną posłani, żeby nauczać i
wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Także my, chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby współpracować z
Mistrzem w dziele ewangelizacji, rozpraszając działania wrogów dusz. Uczynimy to głosząc Ewangelię
poprzez spójność naszego życia. Papież Franciszek w ten sposób tłumaczył to powołanie apostolskie:
„Ewangelia jest słowem życia: nie uciska osób, przeciwnie, wyzwala tych, którzy są niewolnikami wielu
złych duchów tego świata: ducha próżności, przywiązania do pieniądza, pychy, zmysłowości... Ewangelia
zmienia serce, zmienia życie, przemienia skłonności do zła w postanowienia dobra. Ewangelia potrafi
zmieniać osoby! Dlatego zadaniem chrześcijan jest upowszechnianie wszędzie jej odkupieńczej mocy,
stając się misjonarzami i zwiastunami Słowa Bożego”. (opusdei.org)

Mała
Szkoła
Modlitwy
Dar Pobożności

Droga człowieka do źródła swojego życia, czyli Boga, z racji tego, że jesteśmy osadzeni w
konkretnym czasie i miejscu, posiada swój zewnętrzny, materialny charakter. Jesteśmy
ludźmi i nasz Stwórca pragnie, abyśmy szli do Niego poprzez wszystkie pokłady naszego
człowieczeństwa. Wcielenie Jezusa jest namacalnym potwierdzeniem wielkiej wartości
naszego ziemskiego życia, które chociaż cały czas „uduchawiane” i nakierowywane na
wieczność, to jednak aby wyrazić i rozwinąć się potrzebuje całej fizyczności, czyli mówiąc
najprostszym językiem – ciała. Oczywiście ta wędrówka nie jest tylko ludzkim zmaganiem
się z rzeczywistością przerastającej nas wielokrotnie codzienności (nie wspominając już
nawet pragnień zmierzających w kierunku sfery nadprzyrodzonej). Ta wędrówka bowiem to
zwyczajne odkrywanie obecnego w nas Stwórcy, który sprawia, że jesteśmy ludźmi wiary,
nadziei i miłości. Mało tego, przeżywana codziennie obecność Trójjedynego Boga w nas,
przybiera bardzo konkretne postawy wynikające ze świadomego korzystania ze złożonych w
nas darów. Pośród tych darów jeden zasługuje na szczególną uwagę. A chodzi nam o dar
pobożności.
Odwołajmy się do konkretnego świadectwa życia i doświadczenia mało jeszcze znanej,
nawet w samym Kościele, św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Sumą jej życia staje się
intensywne doświadczenie zamieszkania Trójcy Świętej w człowieku. Oczywiście wielka a
zarazem podstawowa tajemnica naszej wiary dotycząca obecności Boga w człowieku, nie od
razu staje się czymś oczywistym, konkretnym i uchwytnym w życiu Elżbiety. Praktyki
religijne odgrywają niewątpliwie wielką rolę w odkrywaniu, przeżywaniu i byciu apostołem
tajemnicy zamieszkania Trójcy - życie sakramentalne, codzienna modlitwa, postępowanie
zgodnie z dekalogiem, pielgrzymki do sanktuariów, rekolekcje i misje parafialne, pobożna
lektura. Ta młoda karmelitanka jest w pełni zaangażowana we wszystko co stanowi jej życie,
czyli: praca nad sobą, budowanie klimatu rodziny i wspólnoty, tworzenie przyjaźni oraz
głębokie przeżywanie wszystkich praktyk religijnych. Jej sukces „pobożnego życia” tkwi w
systematyczności i wierności konkretnym praktykom, słodyczy w ich wykonywaniu i
ufności, że wszelkie braki wynikające z bezradności codziennego życia religijnego Bóg
zrozumie i wypełni Sobą. ( karmel.pl)

Dzień Trędowatych
Inicjatorem Światowego Dnia Trędowatych jest francuski filozof, podróżnik i misjonarz Sługa Boży Raoul
Follereau (1903-1977). Tegoroczne centralne obchody Światowego Dnia Trędowatych mają miejsce na
Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie Raoul Follereau wraz z przełożoną sióstr misjonarek Matki Bożej od
Apostołów s. Eugenią Ravasio założyli pierwszy, wzorcowy ośrodek Adzopé, w którym chorzy na trąd
byli nie tylko leczeni, ale by mogli pracować, zakładać rodziny, edukować swoje dzieci. Podczas
uroczystości zostanie poświęcona studnia „Marianna” wraz z infrastrukturą. Wcześniej, w niedzielę Chrztu
Pańskiego, polscy pallotyni poświęcili już nową studnię głębinową „Kardynał Wyszyński” wybudowaną
na terenie nowej misji w Sabtoana na obrzeżach Ouagadougou w Burkina Faso.
Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia publikuje dane dotyczące ilości nowych zdiagnozowanych i
leczonych przypadków. Niestety od kilku lat liczba nowych zachorowań pozostaje na tym samym
poziomie 200 do 250 tys. przypadków notowanych w 120 krajach świata. 15 tysięcy nowych zachorowań
dotyczy dzieci poniżej piętnastego roku życia. Od kilku lat wraz z falą uchodźców z Afryki i Bliskiego
Wschodu, na nowo trąd pojawił się w Europie. Są to na szczęście pojedyncze przypadki. Do tych statystyk

należy dołączyć około 3 milionów osób trwale okaleczonych na skutek trądu, które do końca życia
wymagają opieki w specjalistycznych ośrodkach.

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Kryterium moralne autentyczności więzów
małżeńskich i rodzinnych polega na rozwijaniu
godności i powołania poszczególnych osób, które
odnajdują swoją pełnię w bezinteresownym darze
z siebie samych. W tej perspektywie Synod
pragnął zwrócić szczególną uwagę na kobietę, na
jej prawa i obowiązki w rodzinie i w
społeczeństwie. Należy przede wszystkim
podkreślić godność i odpowiedzialność kobiety,
równe godności i odpowiedzialności mężczyzny.
Równość ta realizuje się w szczególności we
właściwym małżeństwu i rodzinie dawaniu się
drugiemu współmałżonkowi i dawaniu się obojga
dzieciom. (…) Dzieje zbawienia są bowiem
ciągłym i chwalebnym świadectwem godności
kobiety. (…) Nie ulega wątpliwości, że równa
godność i odpowiedzialność mężczyzny i kobiety
usprawiedliwia w pełni dostęp kobiety do zadań
publicznych. Z drugiej strony prawdziwy awans
kobiety domaga się także, by — wyraźnie była
uznana wartość jej zadania macierzyńskiego i
rodzinnego w odniesieniu do wszystkich innych
zadań publicznych i wszystkich innych zawodów.

Zadania te i zawody powinny zresztą uzupełniać
się wzajemnie, jeżeli się pragnie, by rozwój
społeczny i kulturalny był prawdziwie i w pełni
ludzki. Stanie się to łatwiejsze, jeżeli — zgodnie z
życzeniem Synodu — odnowiona „teologia pracy”
naświetli i pogłębi znaczenie pracy w życiu
chrześcijańskim i ustali podstawową więź, jaka
istnieje pomiędzy pracą i rodziną, a tym samym
pierwotne i niezbywalne znaczenie pracy dla
domu i wychowania dzieci. Kościół zatem może i
powinien
dopomóc
współczesnemu
społeczeństwu, nawołując niestrudzenie do
uznania i poszanowania przez wszystkich
niezastąpionej wartości pracy kobiety w domu. Ma
to szczególne znaczenie w pracy wychowawczej
(…) Orędzie chrześcijańskie o godności kobiety
bywa, niestety, zaprzeczane przez owo uporczywe
nastawienie, traktujące istotę ludzką nie jako
osobę, ale jako rzecz, jako przedmiot kupnasprzedaży będący na usługach egoistycznego
interesu i samozadowolenia. Pierwszą ofiarą takiej
mentalności jest kobieta.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych.
♦ Od jutra Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00.
♦ W związku z dalej trwającymi ograniczeniami co do ilości uczestników liturgii pozostajemy przy
dodatkowej Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30
♦ We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św.
z błogosławieniem świec o godz.7.00, 9.00 i 18.00. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały
życie w służbie Bogu i Kościołowi. W tym dniu mija również 70. Rocznica erygowania naszej parafii
przez ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Po wieczornej Mszy wspólny różaniec.
♦ W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło. Po każdej
Mszach św. obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja.
♦ W tym tygodniu I czwartek miesiąca z całodzienną adoracją Najśw. Sakramentu.
♦ W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na Mszach św. błogosławieństwo
chleba, soli i wody. Jest to również I piątek miesiąca i okazja do wynagradzania za grzechy NSPJ
♦ Możliwość spowiedzi św. w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w czwartek i piątek od 17.00.
♦ W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Na porannej Mszy św. modlić się będziemy o
dar potomstwa, szczęśliwe rozwiązanie dla matek i odpowiedzialne ojcostwo oraz za dzieło Duchowej
Adopcji a na wieczornej Mszy św. i nabożeństwie chcemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za
grzechy i znieważenia. To również liturgiczne wspomnienie męczenników Dalekiego Wschodu Pawła
Miki i Towarzyszy.
♦ W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki
parafialnej.
♦ Do chorych z posługa sakramentalną udadzą się kapłani w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30.

♦ Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek oraz
przesłane na konto na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza
błogosławieństwem waszą hojność.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Błogosławionego i zdrowego tygodnia

INTENCJE MSZALNE 31.01 – 7. 02. 2021r.

Niedziela – 31.01.

7.30

+ Eugeniusz KLECZYŃSKI w 20 r. ś.

9.00

+ Zofia PODGAJNY (od II rej. ul. Kurozwęckiego)

10.30

+ Wojciech SUŁEK (od żony z dziećmi)

12.00

18.00

Za Parafian
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Gradowa, Na Nowinach i ul. Długoszowskiego
+ Antoni BACZYŃSKI (od siostry Pauliny z rodz.)

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od rodz. Skowron)

18.00

+ Tadeusz SZEWCZYK (od córki z mężem)

7.00

Rez.

9.00

+ Eugeniusz KAPUSTIANYK (od rodz. Tułeckich z Bełchatowa)

18.00

+ Antoni BACZYŃSKI (od szwagierki Władysławy z rodz.)

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od rodz. Olesiów)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od rodz. Lewandowskich)

18.00

+ Tadeusz SZEWCZYK (od wnuka z narzeczoną)

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od rodz. Piotrowskich i Groszków)

18.00

Wynagradzająca za grzechy NSPJ

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)

18.00

Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP

16.30

Poniedziałek – 1.02.
Wtorek – 2.02.
Ofiarowanie
Pańskie

Środa – 3.02.
I Czwartek – 4.02.
Adoracja Najśw.
Sakramentu
I Piątek – 5.02.

I Sobota – 6.02.

10.30

+ Agnieszka, Stanisław WALIGÓRA i synowie: Stanisław, Jan,
Karol i Bolesław
+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)
+ Eugeniusz KAPUSTIANYK (od chrześnicy z rodz.)

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

16.30

W intencji obrony życia

7.30
9.00
Niedziela – 7.02.

18.00
+ Antoni BACZYŃSKI
(od sąsiadów
z ul. Balickiej)
Parafia Rzymskokatolicka
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Nieustającej
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