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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok B
(Mk 1,21-28)
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.
„W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego,
już po raz trzynasty obchodzony będzie Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień, w którym
Kościół uroczyście dziękuje Bogu za dar życia
konsekrowanego i zaprasza wiernych, by lepiej poznali
tę formę życia. – Twórzmy wokół powołanych do życia
konsekrowanego klimat modlitwy, zaufania i
wdzięczności – zachęca bp Kazimierz Gurda.
Zakony w Polsce prowadzą 30 domów samotnej matki i
dziecka, 55 domów dziecka, 35 placówek dla
upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu
nerwowego i 115 analogicznych dla dzieci, 102
placówki dla osób w podeszłym wieku i chronicznie
chorych, 19 placówek dla osób uzależnionych,
narkomanów, chorych na AIDS, alkoholików, 7
hospicjów, 13 przychodni, 10 aptek i 6 szpitali. - Jak
widać posługa ta skierowana jest do różnych
poranionych osób: do rodzin biednych, rozbitych,
patologicznych, zagrożonych moralnie. Jej celem jest
nie tylko ochrona i ratowanie życia i zdrowia, ale też
zwykła troska o chleb powszedni, o możliwość
edukacji, o rozwiązywanie codziennych trudności i
problemów, o rozwój duchowy, o godziwą przyszłość –
wyjaśnia bp Gurda.

2 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej

ZŁOTA MYŚL
Chodźcie, dopóki macie
światłość, aby was
ciemność nie ogarnęła.
A kto chodzi w ciemności
nie wie, dokąd idzie.
Dopóki światłość macie,
wierzcie w światłość,
abyście byli synami
światłości.
Jezus z Nazaretu

WŚRÓD NAS_____________________________________________________________________ 2

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ZWYKŁA

1.02.2009

Wstęp do Mszy świętej: Prorok to człowiek, który mówi w imieniu Boga, lecz aby to czynić trzeba
najpierw Go słuchać, żyć z Nim w przyjaźni.
We współczesnym świecie łatwiej i bezpieczniej jest mówić niż słuchać. Słuchanie kogoś, wymaga
od nas zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za osobę, która ma nam coś do powiedzenia.
Każdego dnia Chrystus, najwyższy Prorok Nowego Testamentu, stawia na naszych drogach życia
ludzi, poprzez których szepcze wciąż nieprzerwanie słowa Bożej nauki. Chrystus przemawia do nas z
katedr uczonych, z tysięcy książek i ambon. Odzywa się do nas w mądrych i troskliwych słowach naszych
najbliższych, przyjaciół i znajomych. Jednak my bardzo często jesteśmy głusi na jego głos,
usprawiedliwiając się zmęczeniem, natłokiem obowiązków rodzinnych i zawodowych.
U progu tej Eucharystii przeprośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, że tak często
zatwardzamy nasze serca, słysząc Jego głos.

1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy świętej o godz. 11.00 zmiana Tajemnic
Żywego Różańca.

2. W poniedziałek (2 lutego) obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – tzw. Matki Bożej
Gromnicznej. Msze święte w naszej parafii o godz. 11.00 i 16.00 na Mszach świętych poświęcenie
świec. W tym dniu przeżywamy również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Wraz z całym
Kościołem łączymy się modlitwą z osobami powołanymi do życia konsekrowanego i prosimy o nowe
powołania do szczególnej służby Bożej.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca .
4. Wczwartek ( 5.02.) Wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy.
5. W pierwszy piątek uczcimy Najświętsze Serce Jezusa, naszego Zbawiciela podczas Mszy św.
z nabożeństwem o godz. 16.00. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty dla dzieci
i dorosłych w tym dniu od godz. 15.30.

6. W pierwszą sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi w tym dniu modlimy się za Ojca
Świętego, naszą Ojczyznę, Radio Maryja naszych kapłanów i całą wspólnotę Parafialną.

7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Aleksandrze Zięba i Bożenie
Tarnawskiej. Na przyszły tydzień prosimy Panie: Małgorzatę Majewską i Anastazję Dyrda.

8. Osoby, które dekorowały kościół na święta Bożego Narodzenia prosimy o rozebranie dekoracji i
zabezpieczenie.

9. W dniu 6.02. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie , na które zaprasza wszystkich
mieszkańców Sołtys Mirosław Konopka.
10. W dniu 29.01. zmarła nasza parafianka Zofia Lupa. Pogrzeb odbędzie się w Polanie we
wtorek 3 .02. o godz. 14.00. W poniedziałek 2.02 rodzina zaprasza na różaniec do domu na
godz. 19.00
11. Intencje mszalne:
Niedziela (1.01)

- godz. 1100 + Bronisława Zatwarnicka
- godz. 1100 O zdrowie i błog. Boże dla Roksany w 1 r. urodzin
Poniedziałek (2.02.) - godz. 1600 O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla
Członkiń Róży MB Gromnicznej
Niedziela (8.02.)
- godz. 1100 + Stanisław Myłek w 4 r. śmierci.
W tym tygodniu imieniny obchodzą : Maria Borzęcka, Maria Skiba i Oskar Krakowski,
Agata Hermanowicz i Adrian Tarnawski. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek
na godz. 16.00 podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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