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IV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Łukasza 4,21-30. 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». 

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 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. 

Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na 

której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 

On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 1. 02. 2016  

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr o zdrowie i Boże błog. w int. 

Zofii Wojnar z ok. urodzin 

 Wtorek 2. 02. 2016 – Ofiarowanie Pańskie – święto 

Dzień Życia Konsekrowanego 

7. 00 Za + Piotra Gąska w 30 dz. po śm.  
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Gromnicznej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. z w int. Ireny z ok. urodzin i w int. całej rodziny 

 Środa 3. 02. 2016 – św. Błażeja - m. i Oskara 

18. 00 Za + Jana Klik w 17 r. śm., za + żonę Marię, rodziców z obu stron, 

rodzeństwo i d.op. 

 Czwartek 4. 02. 2016 – I czw. m-ca – Tłusty Czwartek 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O zdrowie w pew. int. i o Boże błog. a także o zdrowie w intencji chorego 

zięcia 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za ++ Konrada i Jadwigę Okos, ++ rodz., pokr. i d.op. oraz za + Gabrielę  

Brysch w 30 dz. po śm., która zmarła w Niemczech  

 Piątek 5. 02. 2016 – I pt. m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców i za Dobrodziejów naszego kościoła 

oraz w int. chorych 

18. 00 Za + Jadwigę Gabriel w 4. r. śm., za + ojca Gerharda i za ++ z rodz. Gabriel - 

Warzyc - Wojewoda oraz d.op. 

 Sobota 6. 02. 2016 – I sob. m-ca 

7. 00 Do Niep. Sreca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

14. 00 Ślub i Msza św. Patryk Perdek i Ewelina Krupska 

18. 00 Pierwsza msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Jana Kurc, żonę Marię, syna Joachima i za ++ z rodz. Kurc – Bregula  

- Za + Manfreda Pfitzner, za ++ rodziców, brata Helmuta, synową i za syna 

Innocentego  

- Za ++ rodz. Cecylię i Wilhelma Sikora, brata Helmuta i szwagra Ryszarda 

oraz d.op.  

- Za + ks. Prob. Franciszka Rudzkiego z ok. (71). rocznicy Jego męczeńskiej  

śmierci i za ++ naszych Kapłanów oraz dusze czyśćcowe 

 Niedziela 7. 02. 2016 – V Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + ojca Gintera Kopiec, jego ++ rodziców, pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Agnieszkę i Juliusa Jaschkowitz oraz za ++ z rodz. Kacuba i d.op. 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Doroty Passon z ok. 60 r. ur., za męża Jana, dzieci z rodzinami i w int. całej 

rodziny    

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą (siódmą) comiesięczną kolektę na malowanie 

naszego kościoła  

2. We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy Chrystusa, który jest 

światłością świata i Jego Matkę NMP. Tradycyjnie nazywa się to święto  

świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu błogosławieństwo świec 

i procesja ze świecami. Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 

który kończy rok Życia Konsekrowanego w Kościele  

3. W środę wspomnienie św. Błażeja. W tym dniu błogosławieństwa gardła, 

które już będzie udzielane w święto MB Gromnicznej  

4. W pierwszy czwartek o godz. 17.00 Godzina Św. w intencji powołań 

kapłańskich i zakonnych  

5. W piątek wspomnienie św. Agaty. W tym dniu błogosławieństwo chleba i 

wody ku jej czci  

6. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

7. W pierwszą sobotę miesiąca po porannej Mszy św. modlitwa  FZŚ a o 

godz. 12.00 różaniec o pokój na świecie  

8. Bardzo proszę naszych Fachowców o rozebranie szopoki betlejemskiej  

9. W święto Ofiarowania Pańskiego kolekta na klasztory klauzulowe, a w 

przyszłą V Niedzielę Zwykłą (7 lutego ) kolekta na potrzeby Seminarium 

Duchownego i innych instytucji diecezjalnych 

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. 

Opowiadanie – Jedzenie i sztuka 
Na samotnego turystę w obcym mieście czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Przekonał 

się o tym Andrzej, człowiek o zainteresowaniach artystycznych. 

Szedł powoli nieznaną sobie ulicą, rozglądając się za restauracją. Postanowił wejść do 

pierwszej napotkanej. W pierwszej napotkanej pachniało piwem i kiszoną kapustą, a 

przy jednym ze stołów kilku podchmielonych mężczyzn dziarsko śpiewało. 

Andrzejowi nie spodobało się tu, toteż zaraz wyszedł. 

Nieopodal była restauracja „Apollo”. Andrzej zatrzymał się przy niej. Na drzwiach 

widniał intrygujący napis: „Jedzenie przeżyciem artystycznym”. Tutaj postanowił 

zjeść obiad. 

Gdy zajął miejsce przy stole, zjawiła się jakaś kobieta, nie wyglądająca jednak na 

kelnerkę. 

- Uprzedzam, że nasze potrawy są dziełami sztuki awangardowej - powiedziała tonem 

osoby przekonanej o swojej nieprzeciętności. 

- Bardzo się cieszę - uradował się Andrzej. 

- W menu... w programie mamy dziś Changement. 

- To brzmi interesująco. 

Kobieta zniknęła i dość długo nie przychodziła. Wreszcie wróciła, trzymając w jednej 

ręce sztućce, w drugiej solniczkę. Potem zaczęła solić Andrzeja, co nawet jakoś go 

wzruszyło. Lecz odrobina soli wpadła mu do oka i wywołała łzawienie. Sięgnął do 

kieszeni po chusteczkę. Wycierając jedno oko, drugim zauważył, że artystka kieruje 

widelec w stronę jego policzka. W ostatnim momencie uchwycił ją za przegub ręki i w 

ten sposób udaremnił atak. Ale w drugiej miała ona nóż. Na szczęście on miał refleks, 

dzięki czemu zdołał szybko wytrącić go z jej dłoni. 

- Wszystko pan zepsuł - powiedziała rozżalona. - W Changement chciałam 

pozamieniać role: Kelnerka stałaby się gościem, gość jedzeniem. Niestety pan okazał 

się prostakiem. 

Nie zamierzał z nią w ogóle dyskutować, niezwłocznie więc opuścił dziwną 

restaurację. Poszedł do tej, w której nie chciał jeść przedtem. 

- Poproszę golonkę z chrzanem, ziemniaki i kapustę kiszoną. - złożył zamówienie 

kelnerce, która przypominała ponętne damy z obrazów Rubensa. 


