
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.01 Dzień Powszedni 
700 + Zofię Więckowską (r. śm.) 
1600  + Jana Kruka, Stefanię Kruk z int. córki 
Wtorek 31.01 Św. Jana Bosko , prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
 1530 Do Dzieciątka Jezus w 18-tą r. ur. Adama Jasińskiego z prośbą o bł. w dorosłym ży-
ciu z int. rodziców 
1600 +Józefa, Mariannę, Stanisława Słowików, +Adama Młynarczyka, Stefanię Zychowicz 
Środa  01.02 Dzień Powszedni 
1600 +  Stanisława, Mariannę, Sławomira, Wincentego Zegadłów z int. Zegadłów  
Czwartek 02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)  
800 1) + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów z int. syna z rodziną 
     2) + Stefanię, Ludwika Rabiejów, Władysława Młynarczyka z int. Młynarczykowej 
1200 1) Do MB Gromnicznej w int. członków kółek różańcowych z Brzezin od strony Rad-
kowic o bł. dla żywych, o szczęście wieczne dla zmarłych.   
     2) Wiesława Piotrowskiego z int. matki 
1530  1) + Helenę Świetlik z int. wnuka 
         2) Stanisława Kopacza 
Piątek  03.02 Dzień Powszedni 
1600 + Mariana Piotrowskiego, Mariannę Piotrowską z int. Piotrowskiej 
Sobota  04.02 Dzień Powszedni 
1530 + Tadeusza Barana z int. koleżanek i kolegów Ady Baran 
1600  Na roczek dla Bartłomieja Kowalskiego o zdrowie i opiekę Bożą z int. dziadków 
Purgałów, rodziców i matki chrzestnej 
Niedziela  05.02 V Niedziela Zwykła 
800 + Władysława Nowaka, Edwarda Nowaka, ks. Edwarda Nowaka z int. Nowakowej 
1000 + Mariannę Zychowicz (11 r. śm.) 
1200 + Jana Znojka, Jacentego, Józefę Znojków, Katarzynę Antoniego Grzegorczyków  
1530 + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, 
Stanisławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckeigo  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Pwt 18,15-20        
                    1 Kor 7,32-35      
Ewangelia:   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. Za-
czął 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 tar-
gać i z głośnym krzykiem wy-
szedł 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.” 
 

Chcę Ci służyć Panie! 
Słowa błogosławionych… 
„Ewangelizować w mocy Ducha Świętego znaczy być obdarzonym tą mocą, która ujawniła 
się w najwyższym stopniu w ewangelicznej działalności Jezusa. Ewangelia mówi nam, że 
słuchacze zdumiewali się z Jego powodu, ponieważ „uczył ich (…) jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1,22). Słowo Jezusa wypędza złe duchy, ucisza burzę, 
uzdrawia chorych, odpuszcza grzechy i wskrzesza umarłych. Tę władzę Jezusa Duch prze-
kazuje Kościołowi w paschalnym darze.”                                                       /bł. Jan Paweł II/ 
„Wierzę, że ilekroć mówimy ‘Ojcze nasz’, Bóg patrzy na swoje ręce: ‘Oto bowiem jak glina w 
ręku garncarza, tak jesteście wy… w moim ręku’ (Jr 18,6). Patrzy na swoje ręce i tam nas 
widzi. Jakże wspaniała jest dobroć i miłość wielkiego Boga!’       /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

Odpisz 1% podatku 
Zwracamy się z prośbą o pomoc do ludzi o dobrych sercach, do firm i instytucji, w zaku-
pie sprzętu i rehabilitacji Natalii Baran z Brzezin. Natalka choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce, potrzebuje systematycznej opieki, leczenia i rehabilitacji. Pomożesz przekazu-
jąc jej 1% swojego podatku. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nr KRS: 
0000037904 oraz w polu „Cel szczegółowy”: 11898 Baran Natalia Katarzyna 

Ekstra… 
× 02.02 – Dzień Handlowca 
× 02.02 – Światowy Dzień Mokradeł 



A w parafii… 
▪ Wizyta duszpasterska w naszej parafii dobiegła końca 
▪ W czwartek 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia tradycyjnie odby-
wa się poświęcenie gromnic. Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. 
▪ 24 stycznia w kościele oo. Kapucynów w Kielcach odbyło się czuwanie w duchu Taizé  
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W modlitwie uczestniczyli przedstawicie-
le różnych wyznań chrześcijańskich. Około 60 osobowy chór i dekoracja przygotowana przez 
osoby z naszej parafii wprowadziły w prawdziwy klimat kontemplacji. Kościół podczas spo-
tkania był wypełniony wiernymi.  
Z Watykańskiej Ziemi… 
25 stycznia w kompleksie Bazyliki św. Pawła 
za Murami otwarta została wystawa upamięt-
niająca 50-lecie Soboru Watykańskiego II. 
Nie przypadkiem obrano to właśnie miejsce, 
bowiem w tej bazylice 25 stycznia 1959 r. bł. 
Jan XXIII ogłosił światu, że zamierza zwołać 
sobór powszechny. Ekspozycja skupi się 
przede wszystkim na upamiętnieniu ogłosze-
nia Soboru. Będzie więc można na niej zoba-
czyć rękopis wygłoszonego wówczas prze-
mówienia Jana XXIII. Będzie też seria zdjęć 
dokumentujących to wydarzenie. Ciekawost-
ką jest watykański paszport służbowy bp. Ka-
rola Wojtyły. Wystawił go Sekretariat Stanu, 
aby przyszły Papież mógł w ogóle wziąć 
udział w soborowych obradach. Wizy i stem-
ple kontroli granicznej przypominają też  
o pielgrzymce do Ziemi Świętej, jaką bp Woj-
tyła odbył przy okazji Soboru. W dniu inaugu-
racji soborowej wystawy, Bazylikę św. Pawła 
za Murami odwiedził Benedykt XVI. Jak co 
roku, przewodniczył tam nieszporom na za-
kończenie Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.                                  /za: ekai.pl/ 

Listy dzieci do Boga… 
♥ Drogi Boże, dlaczego szkułka niedzielna 
jest w niedziele? Podobno miał być Dżeń wy-
poczynku. Tom Z. 
♥ Proszę ześlij mi kucyka. Nigdy wcześniej  
o nic nie prośłam. Morzesz to sprawdzić  
w swoich aktach. Krysia 
♥ Panie Boże morze poradisz coś nato żeby 
ludzie tak łatwo nie pękali założyli mi arz trzy 
szfy i zrobili zastrzyk. Natalka 
♥ Kochany panie Boże jeżeli wracamy w in-
nej postać to błagam nie zamieniaj mnie w 
chalinkę Walczyk bo jej nienawidzę. Damian 
♥ Panie Boże jeśli daszmi lampe z dżinem 
taką jak miał Alladyn to ja damci wszystko co 
zechcesz oprucz mojej skarbonki i szachuw. 
Rafał  

Intencja różańcowa na luty 
Ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny do-
stęp do wody i do zasobów potrzebnych do 
życia codziennego.  
Misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowni-
ków służby zdrowia, którzy opiekują się cho-
rymi i osobami starszym w najuboższych re-
gionach. 

O Januszu Korczaku cz. 2 
(Cd) Korczak dążył do tego, by dzieci ścierały swe wczesne przekonania i raczkujące poglą-
dy, podlegały procesowi socjalizacji i przygotowywały się do dorosłego życia. Starał się za-
pewnić dzieciom beztroskie (co nie znaczy pozbawione obowiązków) i toczące się prostą  
i niewyszukaną ścieżką – dzieciństwo. Nie narzucał im żadnych limitów. Traktował je poważ-
nie, mimo dziesiątków lat różnicy wieku i prowadził z nimi otwarte dyskusje, nie aplikował im 
ciągu poleceń do wykonania. (cdn) 
Zakonnie… 
Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy - ich głównym celem jest praca wśród ludzi nieule-
czalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia. W swoich podopiecznych siostry starają 
się dostrzec cierpiącego i potrzebującego Chrystusa, służyć im z miłością, tak jak samemu 
Zbawicielowi. W większych domach siostry prowadzą własne dzieła. Pracują także jako pie-
lęgniarki w szpitalach lub w terenie, szczególnie w diecezjalnych ośrodkach Caritas. Zgro-
madzenie powstało w 1890 r., na Węgrzech, zatwierdzone na prawie diecezjalnym w archi-
diecezji wrocławskiej 29 marca 1932 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Maryi Nieustającej Pomocy.                                                                                      /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Aniela Merici (29 stycznia) 
Aniela Merici już od młodości prowadziła życie pełne 
modlitwy i wyrzeczeń. W wieku 15 straciła siostrę,  
a niedługo po tym matkę i ojca. Zamieszkała wówczas 
ze swoim wujem i zajmowała się jego gospodarstwem. 
Wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Kiedy zmarł  
wuj udała się do rodzinnego Desenzano, a w roku 1516 
– do Brescii. Należała do ruchu Del Divino Amore wraz 
z którym rozpoczęła prace charytatywne – odwiedzała 
szpitale, fundowała przytułki dla sierot oraz szkoły dla 
ubogiej młodzieży. W 1524 Aniela udała się z piel-
grzymką do Ziemi Świętej, a rok później do Rzymu, by 
uzyskać jubileuszowy odpust, skąd powróciła do Bre-
scii. Wkrótce jednak musiała opuścić miasto, ze wzglę-
du najazdu wojsk cesarza Karola V. Przebywała w Va-
rallo i Mediolanie kontaktując się tam ze swoim ducho-
wym synem, księciem Franciszkiem Sforzą. Gdy na-
jazdy skończyły się, powróciła do Brescii by kontynuo-
wać działalność charytatywną i wychowawczą.  
W wieku 60 lat założyła tam zgromadzenie sióstr Ur-
szulanek, które poświęciły się przede wszystkim wychowaniu młodych dziewcząt, przyszłych 
matek. W 1537 roku po formalnych wyborach została wybrana pierwszą przełożoną towarzy-
stwa. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w społeczeństwie wywodzi się z nie-
ładu w rodzinie". Aniela stworzyła nowy model apostołowania w Kościele. Pod duchowym 
wpływem Anieli pozostawała poważna część elity ówczesnych Włoch. Nazywano ją po-
wszechnie "Matką". Tego tytułu używał wobec niej sam książę Mediolanu, Sforza. Zmarła 27 
stycznia 1540 r. Modlitwa: Panie Jezu Chryste, napełnij serce moje miłością ku Tobie, cho-
ciażby to było z cierpieniami i boleściami połączone. Czemuż bowiem nie mam cierpieć dla 
Ciebie, kiedyś Ty wycierpiał tyle dla mnie? Czemuż nie miałbym cierpieć za tak liczne grze-
chy moje? O Jezu! Panie, Boże i Zbawicielu mój, udziel mi łaski kochania Ciebie. Amen. 
Zamyśl się… 
„ Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te 
same, natomiast przyjemne jest dla jedne-
go to, dla drugiego owo” 
                                    /Demokryt z Abdery/ 

Uśmiech… 
Okazuje się, że praca poprawia nastrój. Nie wie-
rzycie? Przyjrzyjcie się rano tym setkom ponu-
rych twarzy w drodze do pracy. Po południu 
wszyscy wracają uśmiechnięci i zrelaksowani. 

Coś dla ducha… 
„Eliksir” 

Budda opowiada swoim uczniom w sutrze taką oto historię: - Pewien człowiek wędrował sa-
motnie przez rozległy kraj, gdy oto zauważył za sobą głodnego tygrysa. Wędrowiec próbował 
ujść przed nim i puścił się pędem tak szybko, jak jeszcze nigdy w życiu. W końcu dotarł do 
parowu, przez który nie wiodła żadna kładka. Już widział pożądliwe spojrzenie ścigającego 
go tygrysa, więc jedynym wyjściem, jakie mu zostało, był parów. Trzymając się pnącza dzi-
kiego wina, skoczył ponad brzegiem parowu w dół, ale nie mógł się spuścić niżej, ponieważ 
nie miał się czego uchwycić na skalnej ścianie, a w dole czekał już inny tygrys na swoją zdo-
bycz. Z góry zaś ział mu w twarz rozwścieczony pierwszy tygrys. Tak oto wisiał na winnym 
pnączu pomiędzy życiem a śmiercią. Tymczasem ze swej nory wyszły dwie myszy i zaczęły 
przegryzać korzeń dzikiego wina. Znajdując się w potrzasku człowiek ów obejrzał się i zoba-
czył na wyciągnięcie ręki czerwoną, słodką poziomkę, która rosła na skraju parowu. Trzyma-
jąc się jedną ręką pnącza, drugą zerwał poziomkę. Nigdy nie jadł równie wybornej.  

/Norbert Lechleitner/  
 


