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Słowo Boże 

1 czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19)  
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: "Zanim ukształtowałem cię w łonie 
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem 
cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem 
nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i 
murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi 
tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan 
– by cię ochraniać". 
 
2 czytanie (1 Kor 12, 31-13, 13) 
Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił 
językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i 
wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał 
na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie 
pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, 
które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części 
bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, 
co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem 
jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w 
zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę 
poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa 
z nich jednak jest miłość. 
 
Ewangelia (Łk 4, 21-30)  
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do 
nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże 
i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: 
"Zaprawdę, 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  

Niedziela 
30.01. 

 

7.30 + Natalia KUBIAK (od rodz. Lewandowskich) 

9.00 + Grażyna PAZIK greg.30 koniec 

10.30 + Ryszard GRZELAK 

12.00 Za Parafian 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców ul. 
Gradowej, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego 
i ul. Na Nowinach 

18.00 + Bernardeta i Stanisław KOWALIK  

Poniedziałek  
31.01. 

7.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od Barbary i Stanisława Szymczyk)  

16.00 + Natalia KUBIAK (od chrzestnej Małgorzaty Sowa)  

Wtorek  
 1.02. 

7.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od Beaty i Roberta Szymczyk) 

18.00 + Natalia KUBIAK (od Mariusza i Barbary Groszek 

z rodziną) 

Środa  
 2.02. 

Ofiarowanie 
Pańskie 

7.00 + Natalia KUBIAK (od siostry Łucji z rodziną) 

9.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od męża Wojciecha, córki 

Magdaleny, syna Bartosza z rodziną) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

I Czwartek  
 3.02. 

7.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od Leokadii i Jerzego Krupa) 

18.00 + Natalia KUBIAK (od syna Mieczysława z żoną)  

I Piątek  
 4.02. 

7.00 + Natalia KUBIAK (od wnuczki Moniki) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa 

I Sobota  
 5.02. 

7.00 + Natalia KUBIAK (od wnuczki Kasi z mężem 

oraz prawnuków Julii i Michała) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu 
NMP 

Niedziela 
6.02. 

 

7.30 + Natalia KUBIAK (od Aliny i Andrzeja Wójcik z Chicago)  

9.00 
O zdrowie  bł. Boże  i opiekę MBNP dla Doroty 
z okazji imienin  

10.30 + Helena i Władysław POMSTA w r. śmierci 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu  

18.00 + Jan i Maria CZEPIEC  



został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, 
na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, 
oddalił się. 

Komentarz do Ewangelii 

Pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze kończy się spięciem. Kluczem do zrozumienia 
oburzenia wywołanego przez Jezusa jest słowo „dziś”. Tekst Księgi Proroka Izajasza (Łk 4, 18n), który 
przeczytał Chrystus, słuchacze w synagodze znali jako zapowiedź czasów mesjańskich. Przed nimi 
staje człowiek, który zapowiada im, że to właśnie On, w tym momencie, spełnia proroctwo. Gawiedź 
widzi syna Józefa, zwykłego cieśli a nie Mesjasza, który przyjdzie wybawić ich spod niewoli rzymskiej 
i wprowadzić stan dobrobytu. 

Jakie ja mam oczekiwania wobec Jezusa? Jednym z niebezpieczeństw, w które możemy wpaść 
to „przerabianie” sobie Zbawiciela na takiego, który nam pasuje. Chcę, by wchodził w moje życie, 
lecz tylko do tych miejsc, które mu wskażę. Mam obraz Boga, który nie jest prawdziwy, a zderzenie 
z rzeczywistością może prowadzić do katastrofy. Tak, jak miało to miejsce w synagodze. Izraelici nie 
tak sobie wyobrażali Zapowiadanego przez proroków. Miało być inaczej, miało być „po mojemu”. 

Oprócz wyobrażeń mesjanistycznych warte odnotowania jest również to, że cała dzisiejsza 
perykopa dzieje się w szabat. Zaskakujące jest to, że Żydzi chcą zamordować człowieka w ich święty 
dzień. Lud, który tak pilnie przestrzega swoich praw, jest gotowy poświęcić celebrowanie szabatu. 
Pokazuje to, jak wściekli musieli być słuchacze w synagodze.  

Jezus poruszył ludzi. Głosił Prawdę, która ich wyprowadziła z równowagi, spowodowała 
wstrząs. Prawda często kłuje nas, ponieważ oświetla miejsca, które chcemy ukryć przed innymi. 
Odpowiedzią na to jest albo wywleczenie poza mury miasta i ukamienowanie, albo przyjęcie tego 
z pokorą – ta ostatnia postawa rozpoczyna drogę uzdrowienia. Drogę, którą chciał pokazać dzisiaj 
Jezus. (Mateusz.pl) 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. 

Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez 

Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. 

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone 

w Jerozolimie już w IV w. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim. 

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób 

uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom 

towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce 

swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na 

chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana 

w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd 

poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, 

który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. 

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie maryjny. 

Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym 

Światłem broni i osłania od wszelkiego zła.  

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła 

II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie 

na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, 

stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. (brewiarz.pl) 

 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  

- Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień 

Trędowatych. Módlmy się za wszystkich dotkniętych tą chorobą oraz za tych, którzy leczą 

i opiekują się chorymi.  

- Dzisiaj o godz. 16.30 ostatnia z Mszy św. kolędowych na którą zostali zaproszeni 

parafianie z ul. Gradowej, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego i ul. Na Nowinach.  

Dziękujemy za złożone ofiary podczas tych mszy.  

- Od wtorku (1.02.) wracamy do odprawiania Mszy św. o godz. 18.00.  

- W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. z błogosławieństwem świec o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 

Na Mszy o godz. 18.00 zostaną poświęcone świece dzieciom przygotowującym się do 

I Komunii Św. w naszej parafii. Tego dnia obchodzimy także Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów 

klauzurowych.  

- W czwartek 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na 

gardło. Po Mszy św. obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja i poświęcenia jabłek.  

- W tym tygodniu przypada:  

• pierwszy czwartek z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu oraz 

modlitwą różańcową o godz. 17.30 o uświęcenie kapłanów i nowe powołania  

• pierwszy piątek z intencją wynagradzającą za grzechy Najśw. Sercu Pana Jezusa  

• oraz pierwsza sobota z modlitwami na Mszy o godz. 7.00 w intencji małżeństw 

o dar potomstwa, szczęśliwe rozwiązanie dla matek, odpowiedzialne ojcostwo i za 

dzieło duchowej adopcji,  a o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające 

za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. 

- Z racji I piątku miesiąca zapraszamy do kościoła młodzież przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania: od godz. 17.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania, o godz. 18.00 Msza św. i zaraz po niej krótka katecheza dla uczniów kl. 8. 

- Okazja do spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I czwartek i I piątek 

od 17.00. 

- Kapłani odwiedzą chorych w piątek i w sobotę od godz. 8.30. Prosimy o potwierdzenie 

wizyty.   

- Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa 

i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej. Na Mszy św. o godz. 18.00 Uwielbienie 

Jezusa. Zapraszamy 

- W tym tygodniu patronują nam: 

-  poniedziałek, 31 stycznia – Św. Jan Bosko  

- sobota, 5 lutego – Św. Agata  

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne 

jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach 

codzienności. 
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