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Ofiarujê Tobie Panie mój
ca³e ¿ycie me
ca³y jestem Twój a¿ na wieki
oto moje serce przecie¿ wiesz
Tyœ mi³oœci¹ m¹ jedyn¹ jest...
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, które obchodziliœmy wczoraj
(2 lutego) ukazuje nam dwie osoby w podesz³ym wieku: Symeona i Annê.
Przypominaj¹ nam oni, ¿e wiek podesz³y niesie ze sob¹ wiele cennych
wartoœci. W œwiecie, który najbardziej ceni sobie m³odzieñcz¹ witalnoœæ,
Symeon i Anna proponuj¹ nam inn¹, Bo¿¹ wizjê rzeczywistoœci. Ukazuj¹ nam
cierpliwoœæ i ufnoœæ, które s¹ owocami m¹droœci; dowodz¹, ¿e czekanie
na Pana z wiar¹ w Jego obietnice – nawet gdy ich wype³nienie wydaje siê
opóŸniaæ – zawsze zostaje nagrodzone. Ucz¹, ¿e ci którzy maj¹ za sob¹ wiele
lat doœwiadczenia, mog¹ mówiæ z autorytetem a ich s³owa pe³ne pokornej wiary
maj¹ moc poruszania ludzkich serc.
Symeon i Anna ukazuj¹ nam równie¿, ¿e czas spêdzony na modlitwie
i ws³uchiwaniu siê w g³os Ducha Œwiêtego nie jest czasem straconym. Nawet,
gdy czujemy, ¿e ca³e lata mijaj¹ bez powa¿nej zmiany w naszym ¿yciu,
pamiêtajmy, ¿e On - nasz Ojciec w niebie - s³yszy i raduje siê ka¿d¹ modlitw¹,
jak¹ do Niego zanosimy. On przyjmuje wszystkie nasze uwielbienia, proœby czy
przeb³agania, odpowiadaj¹c na nie hojnie Swoj¹ ³ask¹. Wystarczy jedynie
trwaæ przy Nim z otwartym i ufnym sercem. Te dwie postaci przypominaj¹ nam,
¿e nawet ci, którzy w oczach œwiata uchodz¹ za niewiele wartych,
nie posiadaj¹cych w³adzy czy znaczenia, maj¹ do odegrania wa¿na rolê
w Bo¿ych planach. Bóg zaprasza nas do naœladowania
Symeona i Anny. Wzywa nas do ofiarowania Mu samych
siebie i tego co jest naszym najcenniejszym skarbem.
Prosi o ws³uchiwanie siê w Jego Ducha. Mówi, ¿e nasze
¿ycie ma wielk¹ wartoœæ w Jego Królestwie, nawet jeœli
w tym œwiecie czujemy siê ma³o wa¿ni i niepotrzebni.
Zapewnia nas, ¿e czas spêdzony na modlitwie nigdy
nie jest czasem straconym.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (4,21-30)

Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich: Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli.
A wszyscy przyœwiadczali Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y
z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzek³ do nich: Z pewnoœci¹
powiecie Mi to przys³owie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj¿e i tu w swojej
ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy, w Kafarnaum. I doda³: Zaprawdê,
powiadam wam: ¿aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie. Naprawdê,
mówiê wam: Wiele wdów by³o w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o
zamkniête przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e wielki g³ód panowa³ w ca³ym kraju;
a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³ pos³any, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydoñskiej. I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ¿aden z nich
nie zosta³ oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te s³owa wszyscy w synagodze
unieœli siê gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili
a¿ na stok góry, na której ich miasto by³o zbudowane, aby Go str¹ciæ. On jednak
przeszed³szy poœród nich oddali³ siê.

* * * * * * * * * * * *
DOJRZA£A MI£OŒÆ
W³aœciwym klimatem dla dojrzewania wiary
chrzeœcijañskiej jest mi³oœæ i to taka, której nie mierzy
siê ludzk¹ miar¹. T¹ miar¹ bowiem jest sam Jezus
Chrystus, który przeszed³ przez ¿ycie cichy, pokorny,
cierpliwy, wszystkim dobrze czyni¹c. Tak w³aœnie
charakteryzuje mi³oœæ Aposto³ Pawe³: „Mi³oœæ jest
cierpliwa, ³askawa...” (1Kor 13,4). Gdy nastêpnie Pawe³ opisuje mi³oœæ za pomoc¹
czasowników z zaprzeczeniem, wyraŸnie wskazuje na to, co mi³oœci¹ nie jest,
a wystêpuje w ¿yciu adresatów jego listu – tak w ¿yciu Koryntian, jak i w naszym
¿yciu. I nie idzie tu tylko o robienie wyrzutów, lecz o wskazanie drogi do nawrócenia.
Mi³oœæ nie mo¿e przecie¿ wspó³istnieæ z zazdroœci¹, wynios³oœci¹, z³oœci¹
czy po¿¹daniem.
Mi³oœæ jest najwiêkszym darem Ducha Œwiêtego. Od porównania tego daru z innymi
charyzmatami, których posiadanie by³o dum¹ Koryntian, œw. Pawe³ rozpoczyna
swoj¹ katechezê na temat mi³oœci. W porównaniu z mi³oœci¹ wartoœæ wszystkich
innych cnót jest ograniczona. Dopiero mi³oœæ ³¹czy w sobie tradycyjne wartoœci
kultury hellenistycznej: szlachetnoœæ, prawoœæ, roztropnoœæ, odwagê; dopiero
mi³oœæ – ta prawdziwa, której wzór da³ nam Chrystus – ma wartoœæ nieprzemijaj¹c¹.
Zdobyæ mi³oœæ to zdobyæ œwiêtoœæ. To wyró¿nia mi³oœæ spoœród innych
charyzmatów i zdolnoœci ludzkich, które tylko „czêœciowo” i tylko o ile id¹ w parze
z mi³oœci¹, pomagaj¹ cz³owiekowi w realizacji jego najg³êbszego powo³ania,
jakim jest wieczne szczêœcie w Bogu.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 5 lutego – œwiêta Agata, mêczennica sycylijska z pierwszych wieków
chrzeœcijañstwa, której kult szybko rozszerzy³ siê na ca³y Koœció³ (wspomnienie
obowi¹zkowe);
• w œrodê, 6 lutego – Œwiêci Pawe³ Mika i jego Towarzysze, pierwsi mêczennicy
Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Rysunek
Dziecko coœ rysowa³o i nauczyciel powiedzia³:
- "To interesuj¹cy rysunek. Co on przedstawia?".
- "Jest to portret Boga".
- "Przecie¿ nikt nie wie, jaki jest Bóg".
- "Kiedy skoñczê rysunek, bêd¹ ju¿ wiedzieæ wszyscy".
Dzieci wiedz¹, jaki jest Bóg, ale przychodz¹ na œwiat,
który czyni wszystko, by zapomnia³y o Nim jak najprêdzej.
Bruno Ferrero

* * * * * * * * * * * *
Ró¿e Ró¿añcowe „Modlitwa rodziców w intencjach ich dzieci”
Poni¿ej podajemy kontaktowe numery telefonów do Zelatorek poszczególnych
Ró¿.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e w ka¿dy 1. dzieñ miesi¹ca o godz. 17.00
odbywa siê adoracja Najœwiêtszego sakramentu ,odmawiany jest Ró¿aniec a o
godz. 18.00 odprawiana jest Msza œw. w intencjach dzieci Rodziców nale¿¹cych
do poszczególnych Ró¿. Jednoczeœnie przypominamy o wp³acaniu do Zelatorek
sk³adki na Msze œw. na 2013r. (30 z³.). Gdyby ktoœ chcia³ podzieliæ siê
œwiadectwem zwi¹zanym z modlitw¹ Ró¿añcow¹ za dzieci, mo¿na zg³aszaæ siê
do Ks. Proboszcza.
Ró¿e Ró¿añcowe pod wezwaniem:
1. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus – Tel. 728 768 758
2. Œw. Faustyny Kowalskiej – Tel. 604 588 942
3. Œw. Ojca Pio – Tel. 86 216 2923
4. Œw. Rity
5. B³g. Jana Paw³a II – Tel. 886 936 726
6. Œw. Gerarda – Tel. 86 216 2130
7. Œw. Rodziny – Tel. 668 375 335
8. Œw. Krzysztofa – Tel. 86 218 4595
9. Œw. Franciszka – Tel. 728 768 758

* * * * * * * * * * * *
My wiemy, ¿e przeszliœmy ze œmierci do ¿ycia, bo mi³ujemy braci (1 J 3,14)
Te S³owa ¯ycia otwieraj¹ przed nami ogromne perspektywy. Rzucaj¹ nas w bosk¹ przygodê
mi³oœci chrzeœcijañskiej, pe³n¹ nieprzewidzianych rozwi¹zañ. Przypominaj¹ nam przede wszystkim,
¿e mi³oœæ bliŸniego jest t¹ odpowiedzi¹, któr¹ mamy dawaæ œwiatu, gdzie walka, prawo piêœci,
podstêp, cynizm staj¹ siê zasad¹ funkcjonowania i gdzie czêsto wszystko wydaje siê sparali¿owane
przez materializm i egoizm. Ta mi³oœæ jest lekarstwem, które mo¿e uzdrowiæ œwiat. Kiedy ¿yjemy
przykazaniem mi³oœci, nie tylko nasze ¿ycie nabiera si³, lecz tak¿e wszystko wokó³ nas na tym
zyskuje – szerzy siê i rozlewa jakby fala boskiego ¿aru, która rozchodzi siê i promieniuje przenikaj¹c
tkanki spo³eczne, topi¹c lody miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem, miêdzy grup¹ a grup¹ i przenikaj¹c
stopniowo ca³e spo³eczeñstwo.
Zdecydujmy siê wiêc! Braci, których trzeba kochaæ w imiê Jezusa, mamy wszyscy. Mamy ich
zawsze. B¹dŸmy wierni tej mi³oœci, pomagajmy tak¿e innym byæ jej wiernymi! Poznamy w g³êbi
duszy, co znaczy zjednoczenie z Bogiem. Wiara o¿ywi siê, w¹tpliwoœci znikn¹, nie bêdziemy ju¿
wiedzieæ, co to nuda. ¯ycie stanie siê pe³ne, bogate.
Chiara Lubich
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejsz¹ niedzielê warto sobie uœwiadomiæ, ¿e jako wierz¹cy w Chrystusa, nale¿¹cy
do wspólnoty Koœcio³a, wszyscy jesteœmy prorokami, ka¿dy z nas dla siebie wzajemnie. Niezale¿nie
od tego, czy jesteœmy rodzin¹, znajomymi, czy przyjació³mi. Opisane w dzisiejszej Ewangelii
wydarzenie z Nazaretu pokazuje, ¿e to zadanie wcale nie jest takie proste. Trudno, niezmiernie
trudno jest g³osiæ Ewangeliê wœród swoich. Jednak jedno jest pewne, ¿e warto, a nawet z obowi¹zku
wszêdzie trzeba g³osiæ s³owa Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu, w s¹siedztwie, w pracy, podczas
zabawy i wypoczynku, nawet na dyskotece. Czy to utopia? Czy te¿ tak uwa¿asz, jak wielu, którzy
„porwali siê z miejsca i wyrzucili” Jezusa ze swego serca, umys³u, domu, szko³y, pracy, ¿ycia?
„Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi – mówi Chrystus. – Lecz jeœli sól utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ?
Na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie…” (Mt 5,13). Pomyœlmy o tym!
2. Wszelkie potrzebne si³y do ¿ycia Chrystusow¹ Ewangeli¹ i œwiadczenia o Nim przed innymi
czerpiemy z Eucharystii. Podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej posilamy siê z dwóch sto³ów: ze sto³u s³owa
Bo¿ego i ze sto³u Chleba Eucharystycznego. Ka¿da z nich koñczy siê rozes³aniem, a w³aœciwie
pos³aniem nas do œwiata, gdzie dobrym przyk³adem w³asnego ¿ycia mamy przybli¿aæ innych
do Królestwa Bo¿ego. Dlatego tak wa¿ny jest nasz udzia³ we Mszy Œwiêtej, i to nie tylko niedzielnej,
ale równie¿ w pozosta³e dni tygodnia, a nawet – jeœli warunki pozwol¹ – codziennej.
4. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy oraz do œwiadomego
nape³niania mi³oœci¹ naszej trudnej codziennoœci. Tylko w ten sposób mo¿emy byæ prawdziwymi
naœladowcami i aposto³ami Chrystusa.
5. Zachêcam równie¿ do podejmowania dzie³ pokutnych, do ofiarowania cierpieñ w intencji Koœcio³a
powszechnego, Ojca Œwiêtego i duchowieñstwa ca³ego œwiata, w intencji przeœladowanych braci
w wierze, a tak¿e w intencji nowych, licznych i œwiêtych powo³añ kap³añskich i zakonnych,
aby Winnica Pañska mog³a siê swobodnie rozwijaæ, a nasza wiara ci¹gle umacniaæ.
6. W nied³ugim czasie bêdzie ku temu wiêcej okazji, jako ¿e w liturgii Koœcio³a przybli¿amy siê
do pokutnego okresu Wielkiego Postu – Œroda Popielcowa w tym roku przypada ju¿ 13 lutego, czyli
za dziesiêæ dni!
Wasz Proboszcz
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