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Jezus naucza jako mający władzę    
 
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 
Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie.  
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus 
rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjd ź z niego”. Wtedy duch nieczysty 
zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z 
mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet 
rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 
 

 
    
 
Dobrze by było mieć takie możliwości i głoszone kazanie poprzeć jakimś 
spektakularnym cudem, np. uzdrowieniem, czy rozmnożeniem chleba. Wtedy 
słuchaliby nas chętnie, tłumy waliłyby do kościołów drzwiami i oknami. I też by 
mówiono z podziwem: "... nowa jakaś nauka z mocą ..." Ale ... nic z tego. Nie ma tak 
łatwo i tak prosto. Głoszenie Słowa Bożego dzisiaj, tak zresztą jak i zawsze to raczej 
beznadziejna sprawa. Chrystusa słuchano kiedy mówił o niezwykłych rzeczach, a 
jeszcze bardziej, kiedy to co mówił - niezwykłymi cudami popierał. Ale kiedy stawiał 
moralne wymagania, kiedy ganił i nawoływał do nawrócenia ... aaaa ... to już co 
innego. Pawła słuchano na Areopagu kiedy jego słowa "pieściły uszy słuchaczy" 
przyzwyczajonych do filozoficznych dysput. Ale kiedy zaczął mówić o sprawach 
wiary, to sam usłyszał w odpowiedzi ironiczne: "posłuchamy cię innym razem".  
 A mimo to przecież trzeba umieć głosić Chrystusa z mocą i nie szukać 
koniunkturalnego pieszczenia uszów słuchaczy. Nie zostaną oni zbawieni przez słowa 
gładkie i zaokrąglone, ale właśnie przez Słowo Boże, które jest ostre i skuteczne jak 
miecz obosieczny. Jak w tych ludzkich słowach kaznodziei zawrzeć moc Słowa 
Bożego? Jak nie utracić Jego skuteczności i nie zamydlić jej przez ugrzecznione i 
uładzone dyrdymały? Jak jednocześnie nie ranić człowieka moją, ludzką złośliwością 
i niedelikatnością ? Albo nie nudzić moim gadulstwem ... ? A do tego, jak tu się 
podobać raczej Bogu niż ludziom w tym co mówię i jak mówię? 

 
 
 



 
 

OGŁOSZENIA 
1. W najbli ższy poniedziałek przeżywamy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

zwaną Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 
i 17.00. Pamiętajmy o przyniesieniu w tym dniu Gromnic do poświęcenia. 

     2. Zapraszamy czcicieli o. Pio na Mszę św. i adorację w pierwszy czwartek  
         miesiąca na godz. 16.00. 

3. W najbli ższy piątek, tj. 6 lutego z racji I piątku miesiąca zapraszamy do 
Sakramentu Pojednania od godz. 15.00 /szczególnie młodzież przygotowującą 
się do Sakr. Bierzmowania i dzieci Rocznicowe/. 

4. Przypominam o zapisywaniu się na Czuwanie nocne w Częstochowie.  
Wyjeżdżamy 12 II /czwartek/ z Placu JPII o godz. 17.30. 

     5. Zachęcamy do duchowej adopcji dziecka poczętego.  
     Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki. Trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej 
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego 
rodziców. Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 

                                          Modlitwa codzienna  

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz 
za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po 
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen.  

 
 

ZE WSPOLNOTY PARAFFIALNEJ ODSZEDŁ: 

   Śp. Adam Pluta – pokój jego duszy. 

 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Mama pyta się swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie : ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 
 
Rozmowa w przedszkolu: 
- Skąd się wziąłeś na świecie? 
- Mama mówi, ze bocian mnie rzucił w kapustę. 
- Aaa, to dlatego jesteś głąbem 



 
.INTENCJE 

                                               PONIEDZIAŁEK 02. 02. 2009. 
              OFIAROWANIE PAŃSKIE 

 9.00 Za +cr. Kacprzaków, Szydłowskich, Jasińskich, Ks. Henryka i Bogdana 
                 Rokickiego. 
17.00 Za +Mariana w 13 rocz. śmierci i Czesławę Skonecznych. 
                                                     WTOREK 03. 02. 2009 
16.00 …… 
                                                                ŚRODA 04. 02. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Za +Mariannę Skoneczną /int. od rodziny Susików/;; 
     +Zofię Moczarską /int. od Anny Strzelczyk z rodziną/; 
     +Ewę w 25 rocz. śmierci i Stanisława Gila; 
     +Irenę Rochala /int. od syna Tomka z rodziną/.  

                                             CZWARTEK 05. 02. 2009 
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio z prośbą o pokój dla  Świata. 
                                                      PIĄTEK 06. 02 2009 
16.00 Za +Zofię i Zdzisława Firków, zmarłych z rodziny Pawlaków 
                  i Zygmunta Świderka. 
                                                      SOBOTA 07. 02. 2009 
16.00 Za +Zofię Moczarką /int. od Stanisława i Bożeny Siwek/. 
                                                       NIEDZIELA 08. 02. 2009. 
  9.00 Za +Grzegorza, Józefa i dziadków Bisów oraz Zofię Gierach. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Martyny w 20 rocz. urodzin oraz pomyślne  
                  zdanie matury /int. od rodzeństwa z rodzinami/; 
           O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Tadeusza oraz dla ich dzieci, 
                  wnuków i prawnuków. 
16.00 Za +Henryka w 6 rocz. śmierci, Zofię i Jana Kępów. 
 

 

         
 
Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie ze znanym sprawozdawcą sportowym  Przemysławem 
Babiarzem. Próbowaliśmy również swoich sił i możliwości na lodowisku. Nie wszyscy 
trzymali się tak dzielnie na łyżwach jak Ks. Krzysztof. Oj, było wesoło! 


