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odkryciach, sukcesach i pora¿kach, i ¿e zawsze zostanie 
wys³uchany. Wie, ¿e ojciec zrozumie jego nadzieje 
i obawy, ¿e interesuj¹ go jego marzenia i plany. Ojciec zna 
syna i z radoœci¹ pomaga mu wzrastaæ i stawaæ siê 
dojrza³ym i odpowiedzialny cz³owiekiem. W podobny 
sposób Bóg pragnie nas uczyæ i kszta³towaæ, oœwiecaæ 
i pocieszaæ – dokonuje tego w³aœnie wtedy, 
gdy otwieramy serca na Jego S³owo.

        ks. Dariusz

„W ksiêgach œwiêtych Ojciec, który jest w niebie spotyka siê mi³oœciwie 
ze swymi dzieæmi i prowadzi z nimi rozmowê” (Sobór Watykañski II, 
Konstytucja o Objawieniu Bo¿ym, 21)

Czy mo¿na sobie wyobraziæ wiêkszy zaszczyt ni¿ rozmawianie z Bogiem 
Wszechmog¹cym, Stworzycielem wszystkiego, co istnieje? Czy nie by³oby 
wspaniale móc poznaæ serce Ojca, zrozumieæ Jego pragnienia i zamiary? 
Ojcowie Soboru Watykañskiego II ucz¹, ¿e jest to mo¿liwe dla ka¿dego z nas, 
ilekroæ otwieramy Bibliê. Pismo Œwiête jest s³owem Boga – Jego g³osem, który 
przemawia do ka¿dego z nas osobiœcie. Na kartach Pisma Œwiêtego Bóg 
odkrywa przed nami swoje serce i swoje myœli, objawiaj¹c nam nasz¹ godnoœæ 
dzieci Bo¿ych i kszta³tuj¹c nas na swoje podobieñstwo. 

Czêsto jednak trudno jest nam otworzyæ siê na S³owa Pisma i pozwoliæ 
by przemienia³y one nasze serca. WyobraŸmy sobie ch³opca rozmawiaj¹cego 
ze swoim ojcem. Ch³opiec wie, ¿e mo¿e powiedzieæ swemu ojcu o swoich 

Liczê na Ciebie, Ojcze, 
liczê na mi³oœæ Tw¹.

Liczê na Ciebie, Ojcze, 
na Tw¹ Ojcowsk¹ d³oñ.

Liczê na Ciebie, Ojcze, 
liczê na ka¿dy dzieñ.

Liczê na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodê siê...

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (1,1-4.4,14-21) 
Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas, 

tak jak nam je przekazali ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami s³owa. 
Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej pewnoœci nauk, których ci 
udzielono. Potem powróci³ Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim rozesz³a siê po 
ca³ej okolicy. On zaœ naucza³ w ich synagogach, wys³awiany przez wszystkich. Przyszed³ 
równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do 
synagogi i powsta³, aby czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê, 
natrafi³ na miejsce, gdzie by³o napisane: Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie 
namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a 
niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym obwo³ywa³ rok ³aski od 
Pana. Zwin¹wszy ksiêgê odda³ s³udze i usiad³; a oczy wszystkich w synagodze by³y w Nim 
utkwione. Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich: Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
S£OWO, KTÓRE JEDNOCZY

Dzisiejsza liturgia mówi nam o lekturze ksiêgi S³owa 
Bo¿ego na zgromadzeniu wiernych. Jest to spotkanie 
Izraelitów z ¿ywym S³owem, które w przypadku 
pierwszego czytania jest oznajmiane przez Ezdrasza, 
natomiast w Ewangelii to sam Chrystus rozwija zwój 
ksiêgi i czyta go wobec wszystkich. W dzisiejsz¹ 

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w poniedzia³ek, 28 stycznia – œwiêty Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Koœcio³a, 
jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzie³a 
filozoficzne i teologiczne do dziœ stanowi¹ wa¿n¹ inspiracjê dla nauczania Koœcio³a 
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• we czwartek, 31 stycznia – œwiêty Jan Bosko (1815-1888), za³o¿yciel salezjanów i 
Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych, wielki pedagog i aposto³ m³odzie¿y 
(wspomnienie obowi¹zkowe).

niedzielê zwróæmy jednak uwagê na coœ bardzo wa¿nego: ksiêga jest czytana 
wobec wszystkich, a nie prywatnie czy wobec ma³ej grupki „wtajemniczonych”. 
S³owo jest skierowane nie tylko „do mnie”, lecz jeszcze bardziej „do nas”. Bóg swoim 
S³owem chce nie tylko zbawiaæ pojedynczego cz³owieka, lecz równie¿ umacniaæ 
swój Koœció³ w jednoœci. Tak samo, odpowiedŸ na Bo¿e S³owo nie jest tylko 
prywatn¹ spraw¹, lecz ma realizowaæ siê w ³¹cznoœci z tymi, których Bóg postawi³ 
obok mnie.

Do tego w³aœnie nawi¹zuje drugie czytanie o cz³onkach cia³a, aby ka¿dy w 
Koœciele móg³ czuæ siê jego wa¿n¹ czêœci¹, niezale¿nie od wieku, wykszta³cenia 
czy stanowiska. Ka¿dy cz³owiek, w którego serce Bóg wsiewa swoje S³owo, jest 
wa¿ny, nie ze wzglêdu na swoje walory, lecz w³aœnie dlatego, ¿e jest czêœci¹ cia³a, 
podobnie jak w dzisiejszym przypomnieniu œw. Paw³a na temat natury Koœcio³a jako 
z³o¿onego organizmu. Przyjmijmy wiêc dzisiejsze S³owo Bo¿e z ust samego 
Jezusa, ale nie tylko jako prywatne osoby, lecz jako cz³onki Jego Cia³a – Koœcio³a. 
Uczyñmy to na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹ i tak¿e dla nas samych, poniewa¿ zjednoczeni 
przez S³owo odczujemy, ¿e wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli i ¿e naprawdê tworzymy jedno 
Cia³o.
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Historia pewnego o³ówka
Ch³opiec patrzy³, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapyta³: 
- Piszesz o tym, co siê przydarzy³o? A mo¿e o mnie? 
Babcia przerwa³a pisanie, uœmiechnê³a siê i powiedzia³a: 
- To prawda, piszê o tobie, ale wa¿niejsze od tego, co piszê, jest o³ówek, 

którym piszê. Chcê ci go daæ, gdy doroœniesz. 
Ch³opiec z zaciekawieniem spojrza³ na o³ówek, ale nie zauwa¿y³ w nim 

nic szczególnego. 
- Przecie¿ on niczym siê nie ró¿ni od innych o³ówków, które widzia³em! 
- Wszystko zale¿y od tego, jak na niego spojrzysz. Wi¹¿e siê z nim piêæ 

wa¿nych cech i jeœli je bêdziesz odpowiednio pielêgnowa³, zawsze 
bêdziesz ¿y³ w zgodzie ze œwiatem. 

Pierwsza cecha: mo¿esz dokonaæ wielkich rzeczy, ale nigdy 
nie zapominaj, ¿e istnieje d³oñ, która kieruje twoimi krokami. Ta d³oñ to Bóg 
i to On prowadzi ciê zgodnie ze swoj¹ wol¹. 

Druga cecha: czasem muszê przerwaæ pisanie i u¿yæ temperówki. 
O³ówek trochê z tego powodu ucierpi, ale potem bêdzie mia³ ostrzejsz¹ 
koñcówkê. Dlatego naucz siê znosiæ cierpienie, bo dziêki niemu wyroœniesz 
na dobrego cz³owieka. 

Trzecia cecha: u¿ywaj¹c o³ówka, zawsze mo¿emy poprawiæ b³¹d 
za pomoc¹ gumki. Zapamiêtaj, ¿e poprawienie nie jest niczym z³ym, 
przeciwnie, jest bardzo wa¿ne, bo gwarantuje uczciwe postêpowanie. 

Czwarta cecha: w o³ówku niewa¿na jest drewniana otoczka, ale grafit 
w œrodku. Dlatego zawsze ws³uchuj siê w to, co dzieje siê w tobie. 

Wreszcie pi¹ta cecha: o³ówek zawsze pozostawia œlad. Pamiêtaj, 
¿e wszystko, co uczynisz w ¿yciu, zostawi jakiœ œlad. 

     Paulo Coelho 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

W Polsce œwiêto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter wybitnie 
Maryjny. Widzimy Maryjê, jako Tê, która sprowadzi³a na ziemiê niebiañskie 
Œwiat³o i która tym Œwiat³em nas broni oraz os³ania od wszelkiego z³a. 
D la tego  czês to  b ie rzemy  do  r¹k  g romn ice ,  zw ³aszcza  
w niebezpieczeñstwach wielkich klêsk i gro¿¹cej œmierci. Poœwiêcone 
2 lutego œwiece, jakby widomy znak Bo¿ej Jasnoœci, zapala siê w trudnych 
¿yciowych chwilach po to, aby "zadzia³a³a" interwencja Bo¿ej Opatrznoœci. 
W religijnej tradycji polskiej podczas burzy, nadal stawiamy œwiece – 
gromnicê w oknach. Gromnicami za¿egnywano klêski gradowe, ich dymem 
kreœlono znaki krzy¿a na drzwiach, piecu, oknach i belkach stropowych, 
jako "zapory przeciw nieczystym si³om i nieszczêœciom". W ka¿dym domu 
katolickim powinna byæ przynajmniej jedna gromnica. Zapala siê j¹ tak¿e 
przy konaj¹cym, aby Maryja - Ta, która nios³a do œwi¹tyni Jezusa - Œwiat³oœæ 
Prawdziw¹, prowadzi³a dusze umieraj¹cych wprost do wiekuistej 
œwiat³oœci, do nieba. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez 
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Koœciele jako 
Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach 
jest ta choroba. Starajmy siê wiêc pomóc, aby dotkniêci ni¹ byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej 
godnoœci i wolnoœci. Dziœ na œwiecie trêdowatymi opiekuj¹ siê g³ównie chrzeœcijañscy misjonarze. 
Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami!

2. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca, pierwszy pi¹tek 
i pierwsza sobota miesi¹ca. W czwartek dziêkujemy za dar Eucharystii i kap³añstwa, prosimy 
o nowe i œwiête powo³ania do pracy w Pañskiej Winnicy, tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej. 
W pi¹tek pragniemy wype³niæ proœbê Pana Jezusa o modlitwê wynagradzaj¹c¹ za grzechy nasze 
i ca³ego œwiata. A w sobotê czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ i powierzamy Jej matczynej opiece ca³¹ nasz¹ 
codziennoœæ.

3. Z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek miesi¹ca w naszym koœciele bêdzie mo¿na skorzystaæ 
od godz. 17 . Wszystkich Parafian zachêcam do pojednania siê z Bogiem i braæmi oraz do licznego 
udzia³u we Mszy Œwiêtej i pierwszopi¹tkowym nabo¿eñstwie eucharystycznym. 

4. W nadchodz¹c¹ sobotê, 2 lutego, bêdziemy obchodzili œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w naszej 
polskiej tradycji nazywane œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. To pami¹tka obrzêdu, jakiemu 
zgodnie z ¿ydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali siê Maryja 
i Józef. Zanieœli Dzieci¹tko do Œwi¹tyni Jerozolimskiej, aby przedstawiæ Je Bogu i z³o¿yæ ofiarê. Tego 
dnia na uroczyst¹ liturgiê przyniesiemy œwiece zwane gromnicami. Zostan¹ one pob³ogos³awione, 
aby przez ca³y rok, a zw³aszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypomina³y nam o Jezusie – 
Œwiat³oœci Narodów, który nieustannie oœwieca drogi naszego ¿ycia. Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11  
i 18 .

5. Z inicjatywy B³ogos³awionego Jana Paw³a II œwiêto Ofiarowania Pañskiego jest tak¿e Œwiatowym 
Dniem ¯ycia Konsekrowanego. Nasz¹ modlitw¹ obejmiemy osoby podejmuj¹ce s³u¿bê Bogu 
i ludziom w ró¿nych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia bêdziemy prosiæ o liczne i œwiête 
powo³ania do ¿ycia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy te¿ 
materialnie borykaj¹ce siê z trudnoœciami klasztory i domy zakonne.               Wasz Proboszcz
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