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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

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 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.

  (Łk 4, 21-30)

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  

Światowy  Dzień  Życia  Konsekrowanego  –  dzień  ustanowiony  przez  papieża  Jana
Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego,
stwarzający  okazję  do  głębszej  refleksji  Kościoła  powszechnego  nad  darem  życia
poświęconego Bogu.

Główne uroczystości odbywają się w Watykanie. Po popołudniowej mszy, odprawianej
w Bazylice św. Piotra, z osobami konsekrowanymi spotyka się papież. W Polsce Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, to okazja do wsparcia klasztorów kontemplacyjnych. Właśnie
na ich rzecz przed świątyniami w tym dniu odbywa się specjalna zbiórka do puszek.

Do różnych wspólnot  i  instytutów życia  konsekrowanego należy niespełna  39 tys.
osób, wśród których prawie 70 proc. stanowią kobiety.



INTENCJE MSZALNE 

 

30.01.2022 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 O wszelkie potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej w życiu Elżbiety Krajcer
  

11:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z okazji 80-tych 
urodzin Teresy Malecko dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie dla męża 
Manfreda i opiekę dla całej rodziny

- CHRZEST: Antoni Krzysztof Kujawski, Lena Kropiwnicka
 

14:30 KONCERT KOLĘD

31.01.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
18:00 Za + ojca Wiktora Rother w rocznicę śmierci, za + mamę Gertrudę Rother, + brata 

Henryka, + bratanka Piotra, + matkę Ruth Zeiner, ++ dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, 
Niesporek, ++ rodziców chrzestnych Jadwigę i Kurta Niesporek, + ojca chrzestnego 
Ernesta Konieczny, jego + żonę Łucję Konieczny, ++ szwgrów Mirosława, Joachima,
+ Lenkę, ++ kuzynów Helmuta i Alfreda, + kuzynkę Ludgardę, + Weronikę Pysik oraz 
za wszystkich ++ z pokrewieństwa

 

01.02.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + ojca Mariana Skrzypczyk, + matkę Matyldę Skrzypczyk, + teścia Karola Spende, 
+ Władysława Banaś i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Bronisławę Sobel (Msza ofiarowana od Katarzyny i Wojciecha Czub z rodziną)
3) Za + Edytę Kloska w 30 dni po śmierci, za + męża Bernarda.
4) Za + Marię Szuwald (Msza ofiarowana od sąsiadów).
5) Za ++ Elżbietę i Fryderyka Brylok.
6) Za + Annę Jałowiecką (Msza ofiarowana od chrześniaka Huberta Brylok z rodziną).
7) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  okazji 50-tych urodzin Sylwii z prośbś o Boże błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie.
8) Za + Elżbietę Schydlo (Msza ofiarowana od sąsiadów)

- KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

02.02.2022 ŚRODA, Święto Ofiarowania Pańskiego
16:30 Za + Józefa Wołoszyn (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)
18:00 Za + męża Ernesta Porwoł w rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
 

03.02.2022 CZWARTEK
8:00 Za + księdza Mariana Krojenkę
 

04.02.2022 PIĄTEK
17:00 Okazja do spowiedzi
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z okazji 75 rocznicy urodzin Doroty Długosz z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo dla jubilatki i całej rodziny.

05.02.2022 SOBOTA, Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
08:00 W intencji czcicieli Różańca Świętego
18:00 Za + Leona Szyszka, ++ jego rodziców, rodzeństwo, dziadków, za ++ z pokrewieństwa 

i dusze w czyśćcu cierpiące.



06.02.2022 V NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, za ++ Pawła, Martę, Marię, 

Józefa, Ambrożego, Jana i Martę Sikora, za ++ Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, 
+ Herberta Szeja, + Elfrydę Nicz, za ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

  

11:00 Za ++ z rodzin Błażytko, Mainka, Koziolek i Klimala i ++ z pokrewieństwa.
- CHRZEST: Bartłomiej Łukasz, Nadia Szeląg

 

14:30 Nieszpory
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30.01.2022

• Dziś zapraszam na godzinę 14:30 w ramach popołudniowego nabożeństwa na Koncert
Kolęd w wykonaniu  dzieci  z  naszej  parafii.  Jest  to  już  ostatni  Bożonarodzeniowy
akcent, więc tym bardziej zapraszam na ten występ.

• W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  wtorek,  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.
We wtorek po Mszy Świętej Koronka do św. Michała Archanioła, w piątek od 17:00
okazja do Spowiedzi,  a w sobotę o godzinie 8:00 Msza święta w intencji  czcicieli
Różańca Świętego.

• W środę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, Msze Święte w tym dniu zostaną
odprawione  o  godzinie  16:30  i  18:00.  Jest  to  także  Światowy  Dzień  Życia
Konsekrowanego.  Zgodnie  z  instrukcją  Episkopatu  Polski  w tym dniu  po  Mszach
Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na siostry klauzurowe.

• W czwartek  przypada  wspomnienie  św.  Błażeja,  patrona  chorób  gardła.  Po  Mszy
Świętej specjalne błogosławieństwo gardła.

• Także w czwartek na godzinę 18:00 zapraszam chętnych do pomocy przy sprzątaniu
dekoracji Bożonarodzeniowych.

• W sobotę przypada wspomnienie św. Agaty. Po Mszach Świętych błogosławieństwo
chleba i wody ku jej czci.  

• W  dniach  2-8  lutego  na  terenie  naszej  diecezji,  w  parafii  MB  Kochawińskiej
w  Gliwicach,  odbędzie  się  peregrynacja  relikwii  oraz  ikony  św.  Ignacego  Loyoli
w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego. Harmonogram wydarzeń
znajduje się na stronie internetowej tamtejszej parafii – www.jezuicigliwice.pl

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł  o  życiu
kontemplacyjnym w kościele, a także o tym czy jest zbawienie poza Kościołem.



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 
  

Pierwsze  wystąpienie  Jezusa  w  synagodze  kończy  się  spięciem.  Przychodzi
człowiek, czyta proroctwo i twierdzi, że ono właśnie się spełniło. Ostatecznie mówi
takie słowa, że cała synagoga wypędza Go za miasto i chce Go zabić. Nie jest to chyba
najlepszy początek…

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. Jak o coś Go
poproszę,  to  tak  ma być.  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. A Jezus wiedział,  co mówił i jak mówił. Powrócił w mocy
Ducha do Galilei (Łk 4, 14) – z tą samą mocą nauczał.

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.
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