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Światło w liturgii symbolizuje Chrystusa. Symbolika ta opiera się na tekstach biblijnych,
w których Jezus mówi o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J. 8,12). Chrystus jako Światło chce
towarzyszyć człowiekowi przez całe życie. Stąd w czasie chrztu dziecko otrzymuje
zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez całe życie. Pali się ją w czasie
Pierwszej Komunii św., w czasie modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, i w czasie
modlitwy nad chorym, i w chwili śmierci. Poza tym zapalona gromnica chroni nasze
domostwa podczas burzy, huraganu i innych niebezpieczeństw. Jest symbolem obecnego
i towarzyszącego człowiekowi Chrystusa. W Polsce święto ma charakter zdecydowanie
maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi
ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie
za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom.
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EWANGELIA NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 1, 21-28

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
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 wyjdź 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.

Czym jest prorokowanie? To charyzmat niezwykle odpowiedzialny, a nawet
niebezpieczny, jak dowiadujemy się z pierwszej lekcji. Prorok jest kimś, kto wygłasza
słowa nie swoje, lecz Boga. Słowa Boga są włożone w jego usta niczym perły do wnętrza
muszli. Szum muszli to prorokowanie, dowodzenie o istnieniu perły. Nie są to krzykliwe
ludzkie racje, lecz opiekuńcze prawdy Boga. Po drugie prorok jest osobą o nikogo tak się
nietroszczącą jak właśnie o Boga i to bardziej niż kochający mąż o żonę. Troska o Boga jest
efektem odkrycia troski Boga o człowieka.
Dwa pierwsze czytania uwypuklają dwie istotne cechy proroka. Ale jest jeszcze
trzecia, uwidoczniona w ewangelicznym fragmencie: prorok sam jest spełnionym
proroctwem. Gdy się prorokuje, powinno się być samemu wiernym temu, co się głosi.
Opętany prorokował, twierdząc, że Jezus jest Świętym Boga, ale jego życie stało w jawnej
sprzeczności z tym, co głosił. Poza tym on KRZYCZAŁ, a nie NAUCZAŁ jak Jezus.
Krzycząc, możemy robić wielkie wrażenie. Dążenie do nieustannego wywierania wrażenia
na innych to cecha socjopatów.
Proroctwo jest wyrazem troski Boga o człowieka, który pragnie obudzić taką samą
troskę człowieka o Boga. Jego celem jest miłość, bo Jego początkiem jest miłość. Bóg
odsłania się w proroctwach taki, jaki jest naprawdę – jako Bóg troskliwy. Jeśli więc i ty
odsłaniasz Boga jako troskliwego Ojca i masz o Niego troskę najczulszą, jesteś prorokiem,
choć może o tym nie wiesz! Tylko zadaj sobie pytanie: nauczasz czy krzyczysz? Straszysz
Bogiem czy rozbudzasz zaufanie w innych do Niego? Ukazujesz Boga, który chce zgubić
człowieka, czy też takiego, który pragnie człowieka odnaleźć? Nikt nie jest prorokiem, kto
nie ujrzał w sobie spełnionych obietnic Boga. Najpiękniej jest troszczyć się o Niego.
Domyślać się Jego pragnień, współczuć Mu, boleć razem z Nim i cieszyć się Jego radością.
Pytać się o Jego zmartwienia, pocieszać Go i poświęcać Mu czas. Wynagradzać Mu obelgi,
pertraktować z Jego gniewem, być kimś tak zaufanym, że odważy się zwierzyć i ujawniać
swe tajemnice. Tylko między przyjaciółmi tajemnice nie są tajemnicami. Prorok jest
przyjacielem Boga.

OGŁOSZENIA
1. Na liturgię dnia Ofiarowania Pańskiego prosimy o przyniesienie gromnic.
2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w niedzielę, 8 lutego br.
o godz. 17.00 (nie będzie spotkania w piątek, 6 lutego).
3. W piątek, 6 lutego br. wyjazd na Jasną Górę na dekanalne czuwanie nocne przed
Obrazem Matki Bożej o godzinie 17:30. Powrót w sobotę ok. godz. 6:00. Koszt 30 zł.
Prosimy o wpłacanie należności za udział w pielgrzymce.
4. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości
1046,27 zł i 2€. Bóg zapłać!

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Henryk Grzelka, ś.p. Lidia Wójciak, ś.p. Zofia Skoneczna – polecamy ich dusze
modlitwom Parafian.

Agata Sycylijska DM
Święta Agata (235-251) pochodziła ze znamienitego rodu,
z Katanii na Sycylii. Jej imię z greckiego oznacza
"dobra". Hagiografowie podają, że była niezwykle piękna.
Po przyjęciu chrztu św. złożyła ślub dziewictwa, pragnąc
całkowicie poświęcić się Chrystusowi. Dlatego też
odrzuciła propozycję małżeństwa złożoną przez
Kwincjana, rzymskiego namiestnika Sycylii. Owładnięty
żądzą zemsty, po rozpoczęciu prześladowań chrześcijan
przez cesarza Decjusza jako jedną z pierwszych nakazał
uwięzić Agatę. Gdy nie powiodła mu się perfidna próba
odebrania jej dobrego imienia, skazał ją na ciężkie
tortury, podczas których kleszczami wyrwano jej piersi.
W końcu niezłomną w wierze polecił rzucić na
rozżarzone węgle. Wtedy jednak Katania dotknięta została silnym trzęsieniem ziemi,
w wyniku którego zginęło wielu pogan. Poruszony tym Kwincjan odczytał to jako karę
Bożą i rozkazał wstrzymanie tortur. Agata zmarła 5 lutego 251 r. wskutek odniesionych
ran.
Święta Agata jest patronką pielęgniarek, matek karmiących i kobiet cierpiących na choroby
piersi. Od wieków wierni wzywają jej opieki podczas burzy oraz w niebezpieczeństwie
pożaru, wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi, sztormu, huraganowych wiatrów.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Drogi Boże, przez cały dzień dzisiejszy do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się,
nie byłem chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy, nic jeszcze nie
wypiłem ani nie fajczyłem. Nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo
wdzięczny. Ale drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory będę
potrzebował Twojej pomocy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 02. 02. 2015 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego
7:30 – za + Lidię i Mariana Wójciak (int. od chrześniaka Andrzeja z rodz.).
16:00 – za + Irenę Żelasek (int. od chrześniaka Janusza z rodz.).
WTOREK, 03. 02. 2015 r.

7:30 – wolna intencja;
ŚRODA, 04. 02. 2015 r.

16:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 8 kwietnia 2015 r./
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Grażyny i Michała z ok. 10 roczn.
zawarcia sakr. małżeństwa oraz dla ich rodziny;
za + Antoniego Szklarka;
+ Wiesławę Gierach i rodzeństwo;
+ Kamila Celigowskiego w 3 roczn. śm.;
+ Lidię Wójciak (int. od uczestników pogrzebu);
+ Zofię Skoneczną (int. od uczestników pogrzebu).
CZWARTEK, 05. 02. 2015r.

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7:30 – O pokój i Boże błogosławieństwo dla członkiń Koła Żywego Różańca o. Pio i ich
rodzin /int. KŻ Róż. o. Pio/.
PIĄTEK, 06. 02. 2015 r.

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
15:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pojednania.
16:00 – za + Mariana Olczaka (int. od szwagra Ryszarda z rodz.).
SOBOTA, 07. 02. 2015 r.

16:00 – za + Mariana Olczaka (int. od rodz. Lechowskich).
NIEDZIELA, 08. 02. 2015 r.

9:00 – za zmarłych Parafian – wypominkowa.
12:00 – za + Jolantę, Jana, Józefę, Władysława Kowalczyków oraz Mariannę i Józefa
Piaskowskich.
16:00 – za + Irenę Żelasek (int. od wnuczki Jolanty z rodz.).

Paweł Miki i Towarzysze
Ur. w 1565 r. w Kioto w Japonii, zm. 5 lutego 1597 r. w Nagasaki)
— japoński jezuita (SJ), męczennik chrześcijański, ofiara
prześladowań antykatolickich, święty Kościoła katolickiego.
W wieku 5 lat przyjął chrzest. Nauki pobierał u jezuitów, do których
wstąpił w wieku 22 lat. Udzielał się jako katecheta, a po nowicjacie
i studiach głosił Ewangelię po całej Japonii.
W 1597 roku rozpoczęły się prześladowania chrześcijan z rozkazu
Hideyoshiego Toyotomi, ówczesnego władcy Japonii. Paweł został
aresztowany i poddany torturom. Nie wyrzekł się jednak wiary
w Chrystusa i głosił ją nadal. Przebywał w więzieniu w pobliżu
Nagasaki, gdzie spotkał swoich 25 towarzyszy i wraz z nimi został ukrzyżowany.

