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W minionym tygodniu Ks. Kanonik K. Osiński obchodził jubileusz swoich urodzin.
Z tej to okazji składamy naszemu Proboszczowi życzenia „ …i zdrowia, i szczęścia,
i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech strumienie łaski na Ciebie popłyną Księże
ukochany, boś Ty nam od Boga jako Pasterz dany”.
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Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza.
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i
Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd
począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie".
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w
tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i
wszelkie słabości wśród ludu.
„Ziemia Zabulona i Neftalego" jest to kraina w Galilei, ziemia przecięta
strategicznymi szlakami komunikacyjnymi. Ziemia urodzajna i żyzna, o łagodnym
klimacie. Ziemia, która kusi, by ją zagarnąć i zdobyć. Ziemia dwukrotnie najeżdżana
i podbita w niewolę. Z tym wszystkim łączy się krew, cierpienie, krzywda, łzy,
okupacja, deportacje Żydów, zasiedlanie ludnością barbarzyńską.
I oto na tej pogardzanej ziemi zjawił się pewnego dnia Jezus. Osiadł w Kafarnaum. W
tym mieście zaczął Jezus nauczać.
W naszych sercach też jest kraina Zabulona i Neftalego. Też ją najeżdża i nęka
nieprzyjaciel. Dawniej była to propaganda, nienawiść i ucisk komunistyczny, dziś wolność, często samowola i nasz egoizm. Skutek jest taki, że osiedlają się w nas nie
Boże wartości, ale mowa napastliwa, brudna, brzydka. I do tych miejsc przychodzi
Jezus jak do swego Kafarnaum i mówi: Kocham cię, kocham tę ziemię Bożą, ziemię
świętą. Kocham tym bardziej, im bardziej jest zniewolona, nieszczęśliwa. Oddaj mi
serce swoje, a Ja je uleczę i uzdrowię. Zachwyć się Mną, zostań moim uczniem.
Potrzebuję cię w polityce, potrzebuję cię na stanowiskach, by nie walczyć tylko o
władzę czy szukać własnych korzyści, ale by troszczyć się o dobro wspólne, by nasycać
je wartościami Bożymi i ludzkimi. Potrzebuję cię w małżeństwie, potrzebuję cię w
rodzinie, by nie rządziły tam własne ambicje i korzyści, ale Ja, Jezus, wasz Pan, Pan
męża i żony, Pan łaskawy, Pan kochający.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Tadeusz Rosłaniec – pokój jego duszy.

OGŁOSZENIA
1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej
w Częstochowie. Wyjeżdżamy 7 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Pl. JPII.
Koszt pielgrzymki wynosi 35 zł /wpłacane przy zapisie/.
2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców:
28 I wtorek – Annów od nr 2 do 29 włącznie;
29 I środa – Annów od nr 30 do 38;
31 I piątek - Wielka Wola Trakt;
01 II sobota - Czern., ul. Zachodnia.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
3. Ogłaszamy nabór do zespołu tanecznego „Angels”. Pierwsze spotkanie chętnych
w sobotę – 01. 02. 2014 r. o godz. 11.00 w Oratorium.
4. Zapraszam rodziców i dzieci I Komunijne na spotkanie w niedzielę 2 lutego po
Mszy św. o godz. 12.00.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Czas karnawałowy. Góral pyta syna:
- Synku wszyscy szykują sobie kreacje karnawałowe, powiedz za kogo ty się przebierzesz.
- Ano - synek odpowiada - tak myślołem, myślołem, przebiorę się za oscypka.
- Jak to za oscypka? - pyta ojciec.
- Ano tak - odpowiada synek - stanę w kącie i będę śmierdzioł.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

"JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ,
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ"

127. Jakie "znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie Jezusa?
Oprócz tak istotnego znaku, jakim był pusty grób, Zmartwychwstanie Jezusa zostało
potwierdzone przez niewiasty, które pierwsze spotkały Jezusa i były pierwszymi
zwiastunami tej nowiny dla samych Apostołów. Następnie Jezus "ukazał się Kefasowi
[Piotrowi], a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom
równocześnie" (1Kor 15,5-6), i innym jeszcze. Apostołowie sami nie mogli wymyślić
zmartwychwstania, ponieważ wydawało im się ono niemożliwe: sam Jezus wyrzucał im ich
niewiarę. 639-644; 656-657
128. Dlaczego Zmartwychwstanie jest jednocześnie wydarzeniem transcendentnym?
Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie
pustego grobu i świadectw ludzi, którzy Zmartwychwstałego widzieli, pozostaje jednak
przez to, że przekracza historię, w sercu tajemnicy wiary. Dlatego Chrystus
Zmartwychwstały nie ukazuje się światu, ale swoim uczniom, którzy teraz będą dawać
świadectwo o Nim przed ludem. 647; 656-657

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 27. 01. 2014

9.00 ………
WTOREK 28. 01. 2014

9.00 ………
ŚRODA 29. 01. 2014

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Helenę Gwiazdowicz /int. popogrzebowa/;
+Zofię Wojciechowską /int. popogrzebowa/.
CZWARTEK 30. 01. 2014

9.00 ………
PIĄTEK 31. 01. 2014

9.00 ………
SOBOTA 01. 02. 2014

9.00 ………
NIEDZIELA 02. 02. 2014

9.00 Za +Annę Kowalczyk /int. od wnuczki Karoliny z rodziną/;
+Mariana i Czesławę Skonecznych oraz Helenę Piotrowską;
+Annę Kowalczyk /int. od Koła Żywego Róż. ze Stanisławowa i Teodozjowa/;
+Lucjannę Rybak /int. od Anety z rodziną/;
+Ryszarda Rybaka w 5 rocz. śmierci;
+Mariannę Skorzycką oraz cr. Skorzyckich i Gołębiowskich;
+Helenę Gwiazdowicz /int. od męża/;
+Jana Wieczorka w 4 rocz. śmierci oraz cr. Wieczorków i Lipskich;
+Janinę w 4 rocz. śmierci i Kazimierza Rybaków;
+Stanisława i Władysławę Trzcińskich, Mariannę i Wojciecha Wieczorków
oraz dziadków Trzcińskich;
+Stanisława Jankowskiego, dziadków Jankowskich i Rokickich oraz
Józefę Grad;
+Mariannę Idzikowską;
+Walerię w 44 rocz. śmierci i Franciszka Fangratów oraz Andrzeja,
Władysława i dziadków Cyniaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Mariusza w 6 rocz. ślubu
oraz Agnieszki i Roberta w 2 rocz. ślubu i ich dzieci.
16.00 Za +Janinę Porczyk i Jerzego Sołtysiaka.
129. Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa Chrystusa?
Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego. Zmartwychwstałe
ciało, w którym się ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i nosi ślady
Jego męki, ale równocześnie uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały. Z tego powodu
Jezus Zmartwychwstały jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się swoim
uczniom; może się ukazywać, jak i kiedy chce, i pod różnymi postaciami. 645-646
130. W jaki sposób Zmartwychwstanie jest dziełem Trójcy Świętej?
Zmartwychwstanie Chrystusa jest transcendentnym dziełem Boga. Działają w nim
równocześnie trzy Osoby Boskie, według tego, co jest im właściwe: Bóg Ojciec ukazuje
swą moc; Syn odzyskuje życie, które dobrowolnie ofiarował (por. J 10,17-18), a Duch
Święty ożywia martwe człowieczeństwo Jezusa i powołuje je do chwalebnego stanu. 648650 /cdn./

