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Refleksja 
 

 Liturgia dzisiejsza uwydatnia szczególniej celebrację słowa Bożego. Pierwsze 

czytanie przedstawia uroczyste ogłoszenie Prawa Bożego w Jerozolimie po 

powrocie z Babilonu, wobec całego ludu zebranego na placu. Czytanie 

rozpoczyna się „błogosławieństwem” kapłana, któremu lud odpowiada 

„padając na kolana twarzą ku ziemi” i trwa „od rana aż do południa”, 

a wszyscy słuchają stojąc, w milczeniu: „uszy całego ludu były zwrócone ku 

słuchaniu” Szczególnie ciekawy jest płacz ludu, wyraz żalu za własne winy, 

które poznali jasno słuchając uważnie Prawa; na koniec radosne oświadczenie: 

„Ten dzień jest poświęcony Bogu naszemu. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż 

radość w Panu jest ostoją naszą” Krótko mówiąc, oto całe usposobienie, 

z jakim należy słuchać słowa Bożego: uszanowanie, uwaga, porównanie 

własnego postępowania ze świętym tekstem, żal za grzechy, radość z poznania 

raz jeszcze woli Bożej, wyrażonej w Jego prawie. 

Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe zewnętrznie, ale 

w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. Jezus w synagodze nazaretańskiej 

otwiera księgę Izajasza i czyta — a niewątpliwie nie jest to przypadek — 

rozdział dotyczący Jego misji: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18). 

Tylko On może czytać to proroctwo w pierwszej osobie, stosując je wprost do 

siebie. Dotychczas odczytywano je zwracając myśl ku zapowiedzianej 

tajemniczej osobistości. Tylko On, ukończywszy czytanie, mógł powiedzieć: 

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Tego zestawienia nie 

czyni Ewangelista — Łukasz przytacza je tylko — lecz sam Chrystus; On jest 

przedmiotem proroctwa, jest obecny we własnej osobie, pełen Ducha Świętego 

przyszedł głosić zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. On jest 

„wypełnieniem” odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca. 

Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż różnorako. Stary 

Testament zapowiada i przygotowuje Jego przyjście, Nowy zaś stwierdza je 

i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha w duchu wiary słów Bożych, spotyka 

zawsze Jezusa z Nazaretu, a każde spotkanie wyznacza nowy etap zbawienia. 

 

    O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 

o zdarzeniach, które się dokonały pośród 

nas, tak jak nam 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: Powrócił 

Jezus mocą 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, znalazł 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 wolnymi, abym 

obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy 

wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: 

"Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Jezus w synagodze w Nazarecie ogłasza rok łaski od Pana. Nie należy rozumieć 

tego roku w kategoriach ściśle chronologicznych. Ogłoszony w Nazarecie na 

początku publicznej działalności Jezusa, rok łaski wciąż trwa i będzie trwał aż 

do Jego powtórnego przyjścia. Czas, który mamy do dyspozycji, jest nam 

podarowany po to, abyśmy usłyszeli słowo Boga i przyjęli Jego łaskę 

ofiarowaną w Jezusie Chrystusie. Prośmy Boga o dar mądrości serca, abyśmy  

w pełni skorzystali z podarowanego nam czasu łaski. 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 28.01; wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 

7
00

 Za † Annę Wieczorek – Msza św. gregoriańska.  

18
00

 1) Za † Barbarę Kauf w 2. rocznicę śmierci. 

2) Za † Józefę Kozłowską w 30. dzień po śmierci. 

Wtorek – 29.01 

7
00 Za † Annę Wieczorek. 

18
00 Za † męża Adolfa Torka, rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza 

Łyżwa, †† koleżankę Ingeborgę i wujka Ignaca. 

Środa – 30.01 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Henryka z okazji 70. rocznicy 

urodzin. 

Czwartek – 31.01; wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera. 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 1) Za † Jana Blicharz w 2. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

2) Za † Marię Wicher w 30. dzień po śmierci. 

Piątek – 1.02 

7
00

 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 W intencji zbiorowej. 

Sobota – 2.02; święto Ofiarowania Pańskiego. 

7
00

 1) W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Elżbiety Jadeszko oraz 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy ślubu Janiny  

i Józefa Baherycz oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej 

rodziny. 

Niedziela – 3.02 – IV Zwykła. 

7
00

 Za † męża Ryszarda Halemba w 3. rocznicę śmierci. 

8
15 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin oraz  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

9
00 DPS Anna – za † Annę Wieczorek. 

9
45 Za † mamę Czesławę Żmuda w 1. rocznicę śmierci, † ojca 

Mieczysława Żmuda.  

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Magdaleny Bartkowiak  

z okazji 18. rocznicy urodzin.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za †† rodziców Zofię i Józefa Łachut, teściów Adama i Jadwigę 

Wójcik, †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory. 

 W środę
 
o godz. 17

00
 Msza św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego  

i spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w salce. 

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, a o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, a także Światowy 

Dzień życia konsekrowanego. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone 

gromnice. Po wieczornej Mszy św. oraz 3 lutego będzie można przyjąć 

błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. O godz. 7
00

 Msza św.  

w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, w przyszłą 

niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. 

Za tydzień przed kościołem zbiórka na klasztory klauzurowe. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


