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Bł. Jan Beyzym z trędowatymi.       

Tr ąd, lepra, choroba Hansena, ciężka, przewlekła choroba zakaźna występująca w 
niektórych krajach tropikalnych (m.in.: Indie kraje  Afryki, Azji, wyspy Pacyfiku, 
Ameryka Południowa). Ludzie dotknięci trądem pozbawieni jakiejkolwiek opieki 
skazywani byli na długie lata koszmarnych cierpień, spotyka się przy nich najczęściej 
tylko odważnych misjonarzy, którzy przezwyciężając zwykły ludzki lęk, potrafili nie ść 
pomoc tym, o których zapomniał świat (o. Damian, o. Beyzym, matka Eugenia czy 
Matka Teresa to tylko przykłady heroicznego ewangelicznego oddania). /cd. str.2/. 
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EWANGELIA NA III NIEDZIEL Ę 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 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. W owym czasie Jezus powrócił 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 wolnych, 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". 

 
Dzisiejsza Ewangelia zawiera bardzo wymowne słowa samego Chrystusa: Duch 
Pański... posłał Mnie... abym więźniom głosił wolność (Łk 4, 18). Więzień to człowiek, 
który tkwi w kajdanach grzechu. Tymczasem Chrystus, który przyszedł wyzwolić nas 
z grzechu, przynosi nam prawdziwą wolność. W naszym ludzkim życiu spotykamy 
wiele biedy, cierpienia i duchowej nędzy, nie brakuje chorób, niepowodzeń i różnych 
dolegliwości. Pomimo tego, można błyszczeć pięknem własnego wnętrza i zdobyć 
znaczną przestrzeń wolności wewnętrznej. W świetle Ewangelii wolnym jest ten, kto 
zachowuje Boże przykazania, bo być wolnym, to: czcić Boga i własnych rodziców, to 
nie czynić innym ludziom nic złego. Jeszcze większą wolność zdobywa ten, kto 
zasługuje na Boże błogosławieństwa, czyli gdy jest ubogim w duchu (pokornym), 
cichym, pragnącym sprawiedliwości, smucącym się ze zła, miłosiernym, człowiekiem 
czystego serca, wprowadzającym pokój, czy też cierpiącym dla sprawiedliwości. 
Wreszcie pełnię wolności zdobywa się wtedy, gdy oddaje się własne życie na służbę 
Bogu i bliźnim, czy to w życiu małżeńskim, czy to kapłańskim lub zakonnym. Dopiero 
wtedy człowiek zdobywa całkowitą "wewnętrzną przejrzystość", gdy tymi 
zdolnościami i darami, jakie posiada, służy Bogu i ludziom. Starajmy się zdobyć w 
naszym życiu prawdziwą wolność, którą daje nam Jezus, bo bez niej nikt nie może być 
szczęśliwy. 
 
Od 1981 roku dzięki zastosowaniu polichemioterapii trąd stał się chorobą uleczalną. W 
ciągu dwudziestu lat wyleczono około 15 milionów trędowatych. Wśród wyleczonych z 
trądu na świecie żyje około 3 milionów ludzi okaleczonych przez przebytą chorobę, którzy 
nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Trąd nierozpoznany w porę i nieleczony 
powoduje ciężkie okaleczenia i degradację organizmu. Jak dotąd nie udało się opracować 
szczepionki, która pomogłaby zradykalizować walkę z trudnym do zdiagnozowania trądem. 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. W najbliższą sobotę przeżywamy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego zwaną 
    Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą sprawowane o g. 9.00 i 16.00. Pamiętajmy 
    o przyniesieniu w tym dniu Gromnic do poświęcenia. 
2. W najbliższy piątek, tj. 1 lutego z racji I piątku miesiąca zapraszamy do Sakr.  
    Pojednania od g. 15.30 /szczególnie dzieci Rocznicowe/. Po Mszy św. spotkanie Kół 
    Żywego Różańca: Młodzieżowego i Dziecięcego. 
3. Informuj ę, że lista osób wyjeżdżających na nocne czuwanie w Częstochowie została 
    zamknięta. Orientacyjny plan czuwania: 
       7. II g. 17.30 – wyjazd z Placu JP II; 
                   21.00 – „Apel Jasnogórski” z kaplicy MB transmitowany przez 
                                  telewizję „Trwam” i „Radio Maryja”; 
                   22.00 – rozpoczęcie czuwania; 
                   22.30 – Nabożeństwo Różańcowe; 
                   24.00 – Eucharystia; 
        8. II g.  1.30 – agapa /wspólny posiłek/; 
                     2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory; 
                     3.15 – Droga Krzyżowa; 
                     4.00 – Godzinki. 
    Proszę zabrać coś do jedzenia i zapisać na kartkach intencje do Różańca. 
4. W nadchodzącym tygodniu /ostatnim kolędowym/ odwiedzimy z wizytą 
    duszpasterską mieszkańców: 
    28. 01. /poniedz./    od g. 14.00 - ul Jodłowa, Klonowa i Akacjowa; 
    29. 01. /wtorek/      od g. 14.00 - ul. Brzozowa + 2 rogowe z Jodłowej  
    30. 01. /środa/        od g. 10.00 - Lechów; 
    31.01. /czwartek/   od g. 14.00 - ul. Kasztanowa, Łąkowa i Lipowa; 
    01.02. /piątek/        od g. 17.00 - Dom Nauczyciela; 
    02.02. /sobota/       od g. 10.00 - Czerniewice, ul Mazowiecka po przeciwnej str. 
                                                          Kościoła /rozpoczniemy z przeciwnych stron ku 
                                                          środkowi/.  
    Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na określoną godzinę. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Nikodema Bieńkowskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy  
                                               i miłości. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Józef Grzelka - pokój jego duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Czwarta rano, w domu nauczycielki matematyki dzwoni telefon. 
- Halo?! 
- Śpi Pani? 
- Tak. 
- A my się jeszcze funkcji uczymy! 
 
 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  28. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                                     WTOREK 29. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                          ŚRODA  30. 01. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Olczyk z racji 80 rocz. urodzin 
          Za +Helenę Stępniak /int. od córki Marii z rodzin ą/; 
                +Mariannę Goleń /int. od wnuczki Joli z rodziną/; 
                +Wiesławę Gierach /int. od córki Małgorzaty z rodziną/; 
                +Jacka Sygitowicza. 
                                                                CZWARTEK  31. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                           PIĄTEK 01. 02. 2013 
16.00 Za +Stanisława Jankowskiego, Zofię i Stanisława oraz Marcina i Stanisławę 
                  Rokickich i Józefę Grad. 
                                                   SOBOTA 02. 02. 2013 
                                                     MATKI BO ŻEJ GROMNICZNEJ 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Włodarczyków i Kielanów. 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Roberta w 1 rocz. ślubu oraz  
                  Małgorzaty i Mariusza i ich dzieci. 
                                                   NIEDZIELA 03. 02. 2013 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Szwedów i Włodarczyków. 
          Za +Grzegorza, Józefa, Helenę i Wojciecha Bisów oraz cr. Skonecznych 
                  i Gierachów; 
                +Juliannę i Izydora Stanisławskich; 
                +Jadwigę Sołtysiak /int. od Koła Żywego Róż. z Dąbrówki/; 
                +Mariana w 17 rocz. śmierci i Czesławę Skonecznych; 
                +Tadeusza Grzelkę w 1 rocz. śmierci; 
                +Genowefę Majerowicz /int. od Janka z rodziną/; 
                +Stanisława Wasilewskiego oraz Mariannę i Jana Wieczorków; 
                +Jana Wieczorka w 3 rocz. śmierci oraz Stanisława i Zenona Mejerów; 
                +Lucynę Badełek /int. od córki Celiny z rodziną/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Łucji Adamiec z racji 1 rocz. urodzin i całej 
                  rodziny. 
16.00 Za +Ryszarda Rybaka w 5 rocz. śmierci. 
 

 
PODZIĘKOWANIA 

Par. Zes. CARITAS składa serdeczne „Bóg zapłać” za ofiarę finansową: 
      P. P. Kowalczykom z Lechowa. 
 
 
 
 


