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IV Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i 

dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to 

syn Józefa?» 

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 

samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 

słyszeliśmy, w Kafarnaum». 

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 

ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 

kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, 

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było 

ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 02. 2019  

18. 00 Za + Irenę Czypek o dar Nieba od sióstr Grażyny i Heleny 

 Wtorek 5. 02. 2019 – św. Agaty, dz. i m. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Doroty Szaja z ok. 50 r. ur., za męża Józefa i za 

całą rodzinę 

 Środa 6. 02. 2019 – św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników 

18. 00 Za + Jana Kurc, żonę Marię, za synów Joachima i Józefa oraz za ++ z rodz. 

Kurc - Bregula 

 Czwartek 7. 02. 2019 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do służby Bożej  

- W pewnej int. z podz. za zdrowie – by nie być obciążeniem dla innych 

 Piątek 8. 02. 2019 – św. Hieronima Emilianiego, kapł. oraz św. 

Józefiny Bakhity 

7. 00 Za + Karola Czaja w 30 r. śm. i za + żonę Gertrudę   

 Sobota 9. 02. 2019  

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Ilony i Krzysztofa Czaja z ok. 2 r. ślubu i w int. najbliższej rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Alojzego Grzesik, za żonę Irenę, syna Sebastiana z rodziną, za córkę Kamilę, 

za ++ rodziców Grzesik, dwóch braci oraz za + teściową Teresę Kocot   

- Z okazji urodzin w int. Alicji  

- Za + matkę Agnieszkę Kostka w 2 r. śm., za + męża Antoniego i pokr.  

- Za + Marię Warwas w 10 r. śm., jej męża Józefa i za ++ z rodziny  

- Za ++ Marię i Stanisława Radomskich, ich syna Kazimierza i za ++ z rodz. 

Radomskich 

 Niedziela 10. 02. 2019 – V Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ Rocha i Rozalię Matuszek, za + Teresę Walesa, za ++ z pokr. i d.op.   

10. 30 Do Św. Anioła Stróża za roczne dzieci Kingę Gawlista i Kamila Franciszka 

Samulski, za rodziców, rodzeństwo, dziadków, chrzestnych i za całe rodziny 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 Za + ojca Gintera Kopiec i jego ++ rodziców 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: (wtorek) św. Agaty, (środa) św. Pawła 

Miki i Towarzyszy męczenników  

2. We wtorek (5.02) błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty   

3. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną, tym razem na ubezpieczenie 

naszego kościoła i na  podatki gruntowe oraz od nieruchomości. Na ten cel 

wpłynęło 3 473 PLN i 62 Gr. oraz 20 Eurocentów  

4. W najbliższym tygodniu proszę naszych Fachowców o rozebranie stajenki 

betlejemskiej  

5. Próba chóru parafialnego we wtorek o godz. 18.00 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak 

miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry 

przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą 

majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie 

pomoże. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 

się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 

języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko 

poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie 

to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 

dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość. 

 

 



Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 

cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. 

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 

cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu 

przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i 

ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – 

mówi Pan – by cię ochraniać». 

Patron tygodnia – św. Agata 

Św. Agata, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie 
świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. "Passio" z VI wieku, pochodziła z Katanii 
na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. Jej uroda 
zwróciła uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zaproponował jej małżeństwo. Agata 
odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze pragnienie zemsty Trwały wówczas 
prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Dioklecjana. Namiestnik oddał 
Agatę do domu rozpusty o czym opowiada w "Żywotach" ks. Piotr Skarga. 
Namiestnik skazał św. Agatę na okrutne tortury podczas których obcięto jej piersi. 
Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, w roku 251.  
Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; ludwisarzy. Wzywana przez kobiety 
karmiące, w chorobach piersi. 
W IKONOGRAFII św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, 
którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość 
słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, 
obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa. 

Humor 

Pewna żona miała zawsze pięknie opisane potrawy w zamrażarce. Na karteczkach 
widniały takie nazwy jak „Mielone”, „Schab”, „Łopatka”, „Stek”, „Wołowina z 
warzywami”. . . 
Jednak ilekroć pytała męża co chce na obiad, nigdy nie prosił o żaden z rodzajów 
posiłków, które były w zamrażarce. 
Postanowiła więc zmienic sposób opisywania potraw, tak aby zawsze mieć to co jej 
mąż będzie chciał na obiad. Od tego dnia na zamrożonych woreczkach pojawiły się 
karteczki, na których było napisane: „Cokolwiek”, „Wszystko jedno”, „Coś dobrego”, 
„Nie wiem”, „Nie ma znaczenia”, „Coś do jedzenia”, „Nie pytaj tylko dawaj” oraz 
„Co będzie szybciej”. 
Od tego dnia nie miała problemów z zachciankami męża. 


