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EWANGELIA NA  TRZECIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                                            Łk 1,1; 4,14-21 
 
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 

Wielu ju ż starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami 
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. 
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było 
napisane: 
Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana. 
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 
utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli. 

��� 

Obecność Pana Jezus w każdym tabernakulum każdego katolickiego kościoła świata sprawia, że 
kościoły stają się Kościołem, że Kościołem jesteśmy my wszyscy, którzy Go wyznajemy. Że wszyscy 
tworzymy Jego Ciało Mistyczne. W Kościele Chrystusowym nie funkcjonujemy każdy osobno 
i niezależnie od innych. W Kościele Chrystusowym istniejemy jako niezbędne członki jednego 
organizmu, którego głową jest Jezus. Każdy z nas ma swoją funkcj ę i rolę do spełnienia, każda nasza 
modlitwa, każda ofiara, każdy sakrament, do którego przystępujemy, jest częścią dobra, które 
wnosimy do Kościoła. Dokładamy naszą wiarę i uczynki do tego niezmierzonego skarbca obcowania 
świętych, w którym najwi ększą ofiarę złożył jego założyciel - Syn Boży. Z tego dobra, jako naczynia 
połączone, korzystajmy wszyscy. 

    
Nasza młodzież zaprezentowała się w tańcu i śpiewie. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej  
     w Częstochowie. Wyjeżdżamy 5 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II. 
    Koszt przejazdu 25 zł /wpłacone przy zapisie/. 
2. Zapisy na Bal Walentynkowy u P. Ewy Szymczak /tel. 447104494/ oraz 
     u mnie /po Mszach św./. 
3. W nadchodzącym tygodniu wspólnie z Ks. Waldemarem odwiedzimy mieszkańców: 
  27 I /środa/      od godz. 10.00 – Czerniewice, ul Parkowa i Polna; 
                           od godz. 10.00 – Wielka Wola Parcela; 
                           od godz. 17.00 – Dom Nauczyciela. 
  28 I /czwartek/od godz. 14.00 – Czerniewice, ul. Zachodnia; 
                           od godz. 14.00 – Czerniewice, ul. Kasztanowa. 
  29 I /piątek/     od godz. 14.00 – Czerniewice, ul. Jodłowa, Klonowa i Łąkowa 1 i 4 
                                                        - rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi. 
   30 I /sobota/    od godz. 10.00 – Czerniewice, ul. Brzozowa i Akacjowa 
                                                        -rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Policjant patroluje osiedle i nagle dostrzega chłopca, który nie może dosięgnąć domofonu. 
Nacisnął mu przycisk i pyta się co dalej, a chłopiec mówi: 
- A teraz trzeba uciekać, proszę pana! 
 
Gdybyśmy przed baranem postawili wiadra: z wodą i z alkoholem, to czego się napije 
baran? - pyta prelegent usiłujący różnymi przykładami przekonać słuchaczy, że picie 
alkoholu jest szkodliwe. 
- Wody! - odkrzykują słuchacze. 
- Tak! A dlaczego?! 
- Bo baran! 
           

                             Z życia o. Pio  
                                  Zapachy. 
Ojciec Pio wydzielał zapachy. Odczuwano je bezpośrednio w obecności 
jego osoby, na rzeczach dotykanych przez niego, na ubraniu przez jego 
noszonym, w miejscach gdzie przechodził. Niewytłumaczalne jest to, iż 

odczuwano zapach również na odległość, gdy jedynie myślano o nim, gdy o nim 
mówiono. Nie czuło się go stale, lecz z przerwami, jakby falami. Wyczuwalny był od 
dnia stygmatyzacji aż do śmierci. Wiele osób twierdziło, że odczuwało go wielokrotnie 
już po jego śmierci. Nie wszyscy go odczuwali. Na jakiej zasadzie odczuwano zapach 
o. Pio? Tym dziwnym faktem interesowali się lekarze. Dr Georgio Festa jako świadek 
pisze:„Wydaje się, że ten zapach bardziej niż z osoby o. Pio pochodzi z krwi 
wyciekającej z jego ran”. Określa go jako przyjemny zapach – jakby połączenie 
fiołkowego i różanego, „subtelny i delikatny”. Mówiono i pisano o tym, że zapachy 
o. Pio „odbierano jako ostrzeżenie, a także jako jego protekcję”. Mogą one 
sygnalizować łaski, przynosić pocieszenie, mogą być dowodem jego duchowej 
obecności. Sam o. Pio twierdził, iż woń jest zaproszeniem do przyjścia do niego. 
Tajemnica zapachów stanowi „część apostolskiego arsenału o. Pio, których udzielił mu 
Bóg, aby pomagał, przyciągał, pocieszał i ostrzegał powierzone mu dusze”. 



 
                                               INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 25. 01. 2010 
 9.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 26. 01. 2010 
 9.00 int. wolna. 
                                                      ŚRODA 27. 01. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
             Za +Danutę Lewandowską – Adamiec /int od koleżanek z klasy/; 
                   +Jadwigę Bonecką /int od wnucząt Mateusza i Aldony/; 
                + Mariana Kijewskiego/int. od całej rodziny/; 
                   +Antoniego Szklarka w 7 rocz. śmierci; 
                +Genowefę Staruch /int. od wnuczki Asi z rodziną/; 
                   +Mariusza Gieracha /int. od Pawła i Agnieszki z dziećmi/; 
                +Stefana Matysiaka w 30 rocz. śmierci oraz cr. Matysiaków i Haraśnych; 
 +Cecylię Stępniarek /int. od córki Leokadii z rodziną/. 
                                                      CZWARTEK 28 .01. 2010 
  9.00 int. wolna. 
                                                     PIĄTEK 29. 01. 2010 
  9.00 int. wolna 
                                                     SOBOTA 30. 01. 2010 
17.00 Ślub – Agnieszka Wiśnik i Arkadiusz Krukowski. 
                                                     NIEDZIELA 31. 01. 2010 
  9.00 Za +Ignacego Cabałę /imieninowa/. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Mariana Skonecznego w 14 rocz. śmierci i Czesławę. 
 

        
Na balu składano sobie nawzajem życzenia, był posiłek dla wszystkich uczestników  
no i oczywiście piękna muzyka do tańca /a nad wszystkim czuwał Ks. Krzysztof/. 

 
Paraf. Zespół „Caritas” składa serdeczne podziękowania P. Wójtowi Edwardowi Pietrzykowi, P. 

Jadwidze Goleń, osobom dowożącym i młodzieży za pomoc w organizacji Spotkania Opłatkowego, 

które odbyło się 10.01.2010 r. 

 
 


