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                                 2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego 
Powołanie do życia konsekrowanego jest tajemnicą szczególną, w której miłość Boga 
do człowieka – swojego dziecka, spotyka się ze strony człowieka z odpowiedzią także 
pełną miłości. Wyrazem zewnętrznym tego zanurzenia się w Bogu są składane wobec 
Wspólnoty Kościoła śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
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EWANGELIA NA  CZWARTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                                             Łk 4,21-30                                 
 
Jezus odrzucony w Nazarecie 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: "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: "Czyż 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: "Zaprawd ę 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 tr ędowatych 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 się 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. 

��� 

"Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do 
arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić                       
i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś 
znalazł" (Dz 9, 1-2). 
          Co się stało, że Szaweł, ten zaślepiony nienawiścią człowiek, nagle wyszedł do ludzi 
i zaczął im śpiewać hymn o  miłości? 
         Szaweł napełniony został Duchem Świętym, i przejrzał. I dostrzegł Miłość, bez której 
każdy uczynek traci sens i wartość. Cóż to jest ta Miłość? To cierpliwość, łaskawość, to 
skromność i pokora, przebaczenie i miłosierdzie, to wytrwałość i ufność. Wielu z nas modli 
się o dar miłości. Tylko zazwyczaj mamy na myśli zupełnie co innego, niż Bóg chce nam 
dać. Tak rzadko prosimy Go o umiejętność dawania miłości, a tak często domagamy się, by 
sprawił, aby inni byli dla nas łaskawi i życzliwi, by nie chowali do nas urazy, by 
przebaczali nam bez zastrzeżeń, by nigdy nas nie zdradzili, nie zawiedli. 
       Rozejrzyjmy się wokół: cały nasz rozdygotany, zagubiony, histeryczny XXI-wieczny 
świat, przepełniony samotnością, depresjami, zniewoleniami, problemami o których nie 
słyszano w wiekach spokojniejszych, woła o miłość, krzyczy o miłość, żebrze o miłość.      
I nie potrafimy dostrzec jej źródła.  
       A gdzieś obok nas - Jezus w tabernakulum - taki cichy, skromny, niepozorny pod 
postacią Hostii. A jednak tam właśnie znajdziemy to wszystko, czym zachwyca się Paweł. 
Stamtąd, z tej małej, białej Hostii przypłynie do nas Miłość prawdziwa, miłość wierna, 
wytrwała i niezachwiana. W Kościele Chrystusowym nauczymy się, jak miłość 
otrzymywać i jak ją oddawać. Jezus wie, że najtrudniej nam zauważyć to, co przed naszymi 
oczami. Prośmy Go o światło Ducha Świętego, abyśmy jak Paweł dostrzegli, że jedynym, 
niewyczerpanym źródłem miłości jest sam Bóg. 
 



OGŁOSZENIA 
1. W najbliższy wtorek, tj. 2 lutego przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego. 
    Zapraszamy na Msze św. o godz. 9.00 i 16.00. 
2. W czwartek zapraszamy czcicieli i sympatyków Ojca Pio na Mszę św. i krótk ą 
    adorację na godz. 16.00. 
3. Z racji I pi ątku miesiąca zapraszamy do Sakramentu Pojednania od odz. 15.30, 
   a następnie na Mszę św. o godz. 16.00. 
4. Przypominam, że na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej 
   w Częstochowie wyjeżdżamy 5 lutego, tj w piątek z Pl. JPII. 
   Orientacyjny plan wyjazdu: 
   17.30 – Wyjazd z Pl JP II w Czerniewicach; 
   21.00 – Apel w kaplicy MB transmitowany przez telewizję„Trwam” i Radio Maryja; 
   22.00 – Rozpoczęcie czuwania; 
   22.30 – Nabożeństwo Różańcowe – prowadzi par. Czerniewice; 
   24.00 – Eucharystia; 
     1.30 – Agapa /posiłek/; 
     2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory; 
     3.15 – Droga Krzyżowa; 
     4.00 – Godzinki. 
   Proszę, by intencje do Różańca zapisać jak najkrócej na kartce. Będą zbierane  
   w autokarze. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Stanisława Szymańska – pokój jej duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Przed klasówką: 
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu! 
- My również, proszę pani! 
 
           

                             Z życia o. Pio  
                                  Bilokacja. 
Zdarzało się – wiele osób potwierdza ten fakt – że o. Pio znajdował się 
w tym samym czasie w dwóch miejscach. Oto jeden z kilku faktów. 
   Listopadowa noc 1917 r. po klęsce pod Caporetto. Nacz. dowódca sił 

zbrojnych, Włoch gen. Luigi Cadorna, w chwili depresji, przeżywając napaści na swe 
decyzje wojskowe, ujrzał przed sobą jakiegoś brata. Jego pojawienie poprzedził ostry 
zapach róż i fijołków. Miał krwawiące dłonie i łagodnie patrzył. Uspokoił go. Przekonał, 
żeby odłożył pistolet i nie czynił w rozpaczy czegoś nierozważnego. Generał, który nigdy 
nie widział o. Pio, dowiedział się, że tym bratem obecnym w jego gabinecie nie mógł być 
nikt inny, jak stygmatyzowany z S. G. Rotondo. Zrodziło się w nim pragnienie ujrzenia go. 
W 1920 r. pojechał do apulijskiego miasteczka. Nikt nie wiedział o tej wizycie. Toteż 
zdziwił się, gdy wysiadając z autobusu usłyszał od dwóch kapucynów, iż czeka na niego 
o Pio. Generał rozpoznał Ojca. O.Pio potwierdził to rozpoznanie przypominając mu: 
„Spędziliśmy brzydką noc, generale. To była brzydka noc, generale, prawda?”  



                                               INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 01. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 02. 02. 2010 
 9.00 Za +Helenę, Jana, Mariana, Władysława i Jana Kutów. 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja z racji 10 rocz. urodzin; 
          Za +Mariannę Kacprzak, oraz cr. Kacprzaków, Szydłowskich i Jasińskich. 
                                                      ŚRODA 03. 02. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
             Za +Ewę Gil w 2 rocz. śmierci i Stanisława oraz Helenę Lechowską; 
                +Genowefę Staruch /int. od wnuczki Bogusi z rodziną/; 
                   +Mariusza Gieracha /int. od kolegów kierowców z Roko-Transu/; 
                +Marię Grzelka w 2 rocz. śmierci i cr. Grzelków; 
                +Czesława Jańskiego; 
 +Cecylię Stępniarek /int. od wnuczki Zofii z rodziną/. 
                                                      CZWARTEK 04 .02. 2010 
16.00 Czcicieli o. Pio. O pokój na świecie i Boże błog. dla naszej Parafii w Nowym  
                    Roku  /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/;  
                    O wyzwolenie z nałogu i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże.   
                                                     PIĄTEK 05. 02. 2010 
16.00  int. wolna 
                                                     SOBOTA 06. 02. 2010 
16.00 Za +Mariusza Gieracha /int. od sąsiadów z ulicy Łąkowej/. 
                                                     NIEDZIELA 07. 02. 2010 
  9.00 O Boże błog. dla Mariusza i Małgorzaty Dziedzina z racji 2 rocz. ślubu  
                  i ich córeczki. 
          Za +Genowefę Staruch /popogrzebowa/; 
                +Michała i Stanisławę Bogusławskich oraz Jana Więckowskiego  
                   i cr. Duczków; 
                +Mariannę i Józefa Wójciaków /int. od wnucząt/; 
                +Grzegorza Bisa, Dziadków Bisów i cr. Gierachów; 
                +Ryszarda Rybaka w 2 rocz. śmierci; 
                +Jana Piorunowskiego /int. od rodziny Michałowskich/; 
                +Czesława Kowalczyka /int. od siostry Władysławy i Stanisławy z rodz./; 
                +Mariusza Gieracha /int. od druhów z OSP z Czerniewic/; 
                +Mariana i Marię Gierach /int. od córki Marioli z mężem/; 
                +Krzysztofa i Józefa Gromków, Mariannę i Józefa Grad i cr. Ziółkowskich 
                  /int. od Genowefy Ziółkowskiej/ 
                +Mariannę i Aleksandra Idzikowskich, Henryka Niedźwieckiego oraz 
                  dziadków Niedźwieckich i Klimczaków; 
                +Mariannę Raczkowską w 2 rocz. śmierci i Bronisława oraz dziadków 
                  Raczkowskich i Grzelków; 
                +Władysławę Trzcińską w 15 rocz. śmierci i Stanisława oraz Mariannę  
                   i Wojciecha Wieczorków.  
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Aleksandry i Michała Staroniów w 5 rocz. ślubu 
                 oraz  Grażyny i Karola Staroniów w 38 rocz. ślubu. 
16.00 Za +Czesława Kowalczyka /int. od rodziny Stańczy/. 


