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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 03.02.2013 r.  

8.00  

9.30 za parafian 

11.00 + Jerzy, Barbara (8 rocz. śm.) 

12.30 + Władysław Usnarski (3 rocz. śm.) 

19.00  

Poniedziałek: 04.02.2013  r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 05.02.2013 r. 

18.00 O jak najlepsze wykorzystanie czasu Wielkiego Postu na 

spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem - II Róża Ży-

wego Różańca 

Środa: 06.02.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 07.02.2013 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii 
- III Róża Żywego Różańca 

Piątek: 08.02.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego  

18.00  

Sobota: 09.02.2013 r.  

18.00  

Niedziela: 10.02.2013 r.  

8.00  

9.30  

11.00 W intencji Rafała i Olgi w 15 rocz. ślubu 

12.30 O błogosławieństwo Boże dla Kacpra Sobczak z okazji jego 
21 rocznicy urodzin. 

19.00  
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Numer: 5/2013  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

piątek od godz. 17.00 do godz. 18.00 

Przez adorację rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu 

pod postacią Chleba eucharystycznego. Zwykłą formą adoracji jest 

przyklęknięcie na jedno kolano: przy podejściu do ołtarza z Najświęt-

szym Sakramentem, przed Komunią świętą i przed odejściem od ołta-

rza; uklęknięcie na Podniesienie, przyklęknięcie przy przechodzeniu 

przed tabernakulum poza Mszą świętą oraz klęczenie podczas prywat-

nej modlitwy. Uroczystą formą 

adoracji jest wystawienie Chleba 

eucharystycznego w monstrancji 

i towarzyszące temu ceremonie. 

Szczególnymi zaś formami ado-

racji są: Nabożeństwo czterdzie-

stogodzinne i tzw. adoracja wie-

czysta, czyli stałe wystawienie 

Chleba eucharystycznego w nie-

których kościołach lub kaplicach 

oraz bezustanne adorowanie.  

Adoracja jest oddawaniem naj-

głębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynie-

nia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił 

swój lud. Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce 

na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne decyzje. 

Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji po-

stawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przy-

jąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa. 
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Liturgia słowa - IV niedziela zwykła 

I czytanie (Jr 1,4-5.17-19) Pan skierował do mnie następujące słowo: Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęci-
łem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz swoje 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 spiżowym 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 - wyrocznia Pana - by cię ochraniać.  

II czytanie (1 Kor 12,31-13,13) Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę dro-
gę 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 posiadał wszelką wiedzę, i wszelką 
[możliwą] wiarę, tak 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 bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się 
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy 
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszyst-
kiemu 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, po 
części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tyl-
ko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecię-
ce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w 
twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak 
więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.  

Ewangelia (Łk 4,21-30) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pi-
sma, 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 Kafar-
naum. 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, wy-
rzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudo-
wane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 03.02.2013 r. 

1. Zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 1800. Możliwość spowiedzi 

pół godziny przed Mszą św. wieczorną. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio  

w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętsze-

go Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od 

godz. 1700 do 1800.  Adoracja obok Mszy św. jest jedną z fundamentalnych 

form kultu Eucharystycznego. Zachęcamy do uwielbiania Jezusa ukrytego w 

monstrancji pod postacią białego chleba. Miejmy świadomość tego, że czas, 

który zawsze w naszym życiu ofiarujemy Zbawicielowi owocuje wielorakimi 

łaskami dla nas i naszych rodzin. 

3. Spotkania formacyjne: Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy 

św. o godz. 930; Krąg Biblijny w czwartek 7 lutego po Mszy św. wieczornej 

w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 9 lutego o godz. 1100 w domu 

parafialnym; 

 

4. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Pawła w Grecji. 

Dziesięciodniowa parafialna pielgrzymka do Grecji planowana jest w termi-

nie 18-27 września 2013 r. Całościowy koszt pielgrzymki to 490 euro i 1500 

zł. Dokładny plan znajduje się na parafialnej stronie internetowej. Są jeszcze 

wolne miejsca.  Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub w biurze parafialnym. 

 

5. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na obiady dla potrzebu-

jących dzieci z naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie. 

 

6. Za tydzień ofiary składane na tace podczas Mszy św. niedzielnych prze-

znaczone będą na zaplanowaną inwestycję parafialną – wymiana drzwi  

w kościele i zaadoptowanie wejścia głównego. 

 

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju prośmy 

Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla 

drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

Proboszcz 


