7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Jadwiga, Józef, Adam, Stanisław
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Jadwiga 17 rocz. śmierci, Ksawe- i Barbara z rodziny Magnuszewskich
ry, Feliks, Stefan, Leon, Aldona z rodziny oraz Stanisława, Piotr, Ambroży,
Aleksandra i Andrzej z rodziny Gierwiło
Kaszkur oraz Feliks, Julian, Matylda
6 lutego - SOBOTA
z rodziny Olechnowicz
18:00 Za zmarłych z wypominek
6:30 + Edwin Jabłoński 5 miesięcy po
śmierci
2 lutego - WTOREK ŚWIĘTO
7:00 + Jadwiga Kobyłko, Bronisław
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Kobyłko i za zmarłych z rodziny Szarlej
6:30 WOLNA INTENCJA
18:00 O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP
7:00 O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP
dla Ojca Świętego, Radia Maryja, TV
dla Marii Biegańskiej i jej rodziny
Trwam i za naszą Ojczyznę
10:00 + Jadwiga 20 rocz. śmierci,
7 lutego - V NIEDZIELA
Zygmynt, Ewa, Mirosław, Czerwonko
ZWYKŁA
i zmarli z rodziny Czerwonko i Psujek
7:00 + Stanisław Rachubka 12 rocz. śm.
16:00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii, jej
za jego rodziców i rodzeństwo oraz za
męża i syna z podziękowaniem za
Eugeniusza i Jerzego z Tomaszewskich
otrzymane łaski
8:30 + Bronisław Hrynkiewicz w kolejną
18:00 + Włodzimierz Wróblewski
rocznicę śmierci, Ewelina Hrynkiewicz
3 lutego - ŚRODA
10:00 + Roman Nałysnyk 2 rocz. śmierci
6:30 WOLNA INTENCJA
i Józef Fenik
7:00 WOLNA INTENCJA
11:30 + Zofia, Kazimierz, Helena,
18:00 W intencjach z nowenny
Franciszek Nawojczyk oraz zm. rodzice
4 lutego - CZWARTEK
13:00 + Elżbieta Lotek 3 rocz. śmierci
6:30 WOLNA INTENCJA
13:00 O bł. Boże, zdrowie, siły
7:00 + Bogdan Wielgosz i jego rodzice
i potrzebne łaski dla kapłanów i sióstr
18:00 + Wincenty i Krzysztof, zmarli
zakonnych naszej parafii a także
z rodziny Mroczkowskich, Linkiewiczów o powołania kapłańskie i zakonne
5 lutego - PIĄTEK
18:00 + Arkadiusz Łozowski 17 rocz.
śm., Józef Łozowski i Władysław Sikora
6:30 WOLNA INTENCJA

1 lutego - PONIEDZIAŁEK

W tym tygodniu mamy 6 wolnych intencji mszalnych.
Osoby zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej
w tych terminach zapraszamy do kancelarii.
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 4,21-30
Począł więc mówić do nich: 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: 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.
Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na
której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy
pośród nich oddalił się.

PROROK NIEMILE WIDZIANY
Księża biskupi z zasady nie posyłają księży do pracy duszpasterskiej do ich rodzinnych parafii, gdyż
– pomni na słowa Chrystusa, że „żaden prorok nie
jest mile widziany w swojej ojczyźnie” – wiedzą,
iż łączyłoby się to z wieloma trudnościami natury
psychologicznej. O tych trudnościach mogliby
dużo

powiedzieć

nauczyciele

uczący

dzieci

w swych wiejskich środowiskach. Święty Łukasz
notuje wiele szczegółów z pobytu Pana Jezusa
w Jego rodzinnym Nazarecie. Było to miasto,
gdzie się wychował. Mówiono o Nim – Jezus z Nazaretu. Nie mógł więc w swej
publicznej działalności pominąć tego miejsca. Niestety, miasto to, gdy objawił On
swoje Boskie posłannictwo, wyrzuciło Go ze swego terenu. Rodacy wyprowadzili
Go na stok góry, na której było zbudowane ich miasto, aby Go strącić. Lecz Jezus
się oddalił. Nie potrafimy dziś dokładnie powiedzieć ani o sposobie wyzwolenia się
Chrystusa z rąk rozwścieczonych mieszkańców galilejskiego Nazaretu, ani wskazać
na dokładne miejsce tego zdarzenia. Pan Bóg z pewnością chce, abyśmy raczej
badali przyczyny tak brutalnego wyrzucenia Chrystusa, niż jego okoliczności. Pan
Jezus jest wciąż wyganiany ze świata, który jest Jego własnością. Wyganiany jest
z serc i umysłów ludzi przez obce chrześcijaństwu ideologie, które mienią się być
najdoskonalszymi dla postępu i dobra ludzkości. Różne są tego przyczyny: brak
wiary, uleganie grzesznym namiętnościom, pycha, zazdrość, szukanie życiowej
łatwizny i przyjemności. Powrót Pana Jezusa może się dokonać jedynie dzięki
naszemu nawróceniu.

1. W dzisiejszą niedzielną obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Modlimy
się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych, którzy im spieszą
z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.
2. Ofiary składane dzisiaj na tace przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz
Inwestycyjny.
3. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca – modlimy się za zmarłych od godz.
17:30 w comiesięcznych wypominkach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W najbliższy wtorek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego.
W polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze
św. z homilią będą sprawowane o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. Będzie
miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. Niech staną się one znakiem
obecności Chrystusa – Światłości Świata. Zapalajmy je, jak mówi polska
tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności
i Opatrzności sobie nieustannie przypominać.
5. 2 lutego już po raz 20 będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Otoczmy naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby
zakonne czy inne zobowiązania pragną ofiarować swoje życie Panu Bogu,
żyjąc według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
6. W środę, 3 lutego, z okazji wspomnienia św. Błażeja, którego czcimy jako
orędownika w chorobach gardła, po Mszy św. udzielimy specjalnego
błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.
7. W I czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od
godz. 17:00.
8. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na spotkanie z Marią
Rutkowską, która będzie mówiła na temat: Więź Feliksa Nowowiejskiego ze
Świętą Lipką. Spotkanie odbędzie się w czwartek - 4 lutego o godz. 16:00
w lokalu przy ul. Miejskiej 7.
9. W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy od godz. 17:00. W pierwszą
sobotę miesiąca Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.
10. W styczniu w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, 11 osób zmarło, 22 osoby
skorzystały z pomocy w ramach Akcji Charytatywnej, 266 rodzin złożyło
podczas kolędy ofiarę na potrzeby naszej parafii, a 73 w kancelarii parafialnej.
Za wszelką dobroć serca składamy serdeczne podziękowanie.
11. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Mirosława Słomska, Krystyna
Winiarska i Ryszard Chruściński. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy
oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

