
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 31.01 św. Jana Bosko (wsp.)  - RELIKWIE   

1600 + Rafała Władyszewskiego od siostry Ewy z r. 

Wtorek 01.02 Dzień Powszedni  
1600 + Cecylię (9 r. śm.) i Henryka Kmiecik 

1630 + Jana Zygadło i Henryka Wojtysia 

Środa 02.02 Ofiarowanie Pańskie    
800 + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Mariannę, Władysława, Franciszkę Frankowi-

czów  

1200 + Mariannę Domagała (r. śm.) Władysława Domagała z int. rodziny 

1600 + Wiesława Januszka (3 r. śm) z int. żony z dziećmi 

1800 + Genowefę Kowalską  

Czwartek 03.02 Dzień Powszedni 
1600 1) + Janinę Prędotę i Irenę Nowak (3 r. śm.)  

       2) + Józefa i Mariannę Fałdzińskich z int. syna Aleksandra z żoną 

1800 + Stefana Kutę (15 r. śm) 

Piątek 04.02 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów i Ryszarda Zegadło  

1800 + Mariannę Wawszczyk z int. Krystyny i Franciszka Bąk z r. 

Sobota 05.02 św. Agaty (wsp.)  
1600 + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda Brzozów z int. Brzoziny 

1800 + Zofię Majchrzak, Zdzisława Metrykę z int. rodziny 

Niedziela 06.02 Niedziela  
800 + Mariana Piotrowskiego, Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego 

1000 + Józefa i Alicję Zegadło zam. córka z r. 

1200 + Czesława Krzyszkowskiego w 16 r. śm. 

1600 za Parafię 
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IV Niedziela Zwykła 
30 stycznia 2022 Nr 10  (688) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 1, 4-5. 17-19  
            1 Kor 12, 31 – 13, 13 
Ewangelia: Łk 4, 21-30 
 

Kiedy Jezus przyszedł do Na-
zaretu, przemówił do ludu  
w synagodze: «Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, które sły-
szeliście». A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się peł-
nym łaski słowom, które pły-
nęły z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?» 
Wtedy rzekł do nich: «Z pew-
nością powiecie Mi to przy-
słowie: Lekarzu, ulecz sa-
mego siebie; dokonajże i tu, 
w swojej ojczyźnie, tego, co 
wydarzyło się, jak słyszeli-
śmy, w Kafarnaum». I dodał: 
«Zaprawdę, powiadam wam: 
Żaden prorok nie jest mile wi-
dziany w swojej ojczyźnie. 
Naprawdę, mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte 
przez trzy lata i sześć mie-
sięcy, tak że wielki głód pano-
wał w całym kraju; a Eliasz do 

żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędo-
watych 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. 
 
 

Ofiaruję Ci całe moje życie! 
 
 

 

Extra… 
× 31.01.1793 – II rozbiór Polski: Prusacy zajęli bez walki Poznań. 
× 01.02.1997 – Uruchomiono Poznański Szybki Tramwaj. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj przeżywamy czwartą niedzielę zwykłą 
w ciągu roku. Modlimy się w intencji trędowatych 
z racji Światowego Dnia Trędowatych, obcho-
dzonego w ostatnią niedzielę stycznia. Wspomi-
namy również bł. Bronisława Markiewicza. Msza 
św. z relikwiami. 
▪ W liturgii tygodnia obchodzimy:              
- w poniedziałek wspomnienie św. Jana Bosko, 
kapłana, - Msza Św. z relikwiami 
- w środę Święto Ofiarowania Pańskiego, 
- w sobotę wspomnienie św. Agaty, dziewicy  
i męczennicy. 
▪ Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po 
Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie i zmiana tajem-
nic w Różach Różańcowych. 
▪ W środę, 2 lutego, w święto Ofiarowania Pań-
skiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej  - Msze 
św. o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 18 00. W czasie 
Mszy św. pobłogosławimy świece. Pamiętajmy, 
że zapalona świeca – gromnica jest symbolem 
Chrystusa Zmartwychwstałego, który przyniósł 
światu światło prawdy, życia i łaski. Gdy w domu 
modlimy się przy zapalanej gromnicy, zwłasz-
cza w chwilach trwogi i zagrożenia takich jak: 
burza, huragan, czy nadchodząca śmierć bliskiej osoby, to wyrażamy nasze zaufanie i odda-
nie Chrystusowi. Światło gromnicy broni od nieszczęść fizycznych i duchowych, a w ręku 
umierającego jednoczy go z Chrystusem. Prosimy o zabezpieczenie świeć przed wylewają-
cym się woskiem na posadzkę i ławki.  Dzieci komunijne przychodzą ze świecami na Mszę 
św. o godz. 16 00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. W tym dniu obchodzimy XXVI Dzień 
Życia Konsekrowanego. Otoczmy naszą modlitwą i życzliwością szczególnie osoby konse-
krowane pochodzące z naszej parafii. Składane ofiary przeznaczone są na potrzeby zakonów 
kontemplacyjnych. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzinę 
przed Mszami św. sprawowanymi o godz. 16 00 i 18 00. 
▪ Ponawiam prośbę o włączenie się w adorację Najświętszego Sakramentu. W miesiącu lutym 
rozpocznie się całodobowe czuwanie 4 - w pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18 
00, do 5, do godz. 16 00 w pierwszą sobotę miesiąca. Każdy może przyjść o dowolnej porze 
przez całą dobę, ale kto może, to proszę o wpisanie się na listę za ławkami dla celów organi-
zacyjnych. 
▪ W tym tygodniu został zamontowany naprawiony wzmacniacz nagłośnienia, w którym spalił 
się główny zasilacz. Za naprawę, wypożyczenie zastępczych wzmacniaczy, zamontowanie, 
uruchomienie dwóch głośników, zapłaciłem 980 zł. 
▪ Zakończyła się nietypowa (podobnie jak w ubiegłym roku) kolęda. Na potrzeby kościoła zło-
żono 70 000 zł. Zostaną one przekazane (zgodnie z zapowiedzią) na szaty dla Pana Jezusa 
i Matki Bożej w obrazie w ołtarzu głównym. Dziękuję za przybycie do kościoła, modlitwę, 
uczestnictwo we Mszach św. i wykazaną w ten sposób wiarę. Dziękuję za ofiary składane 
podczas kolędy. 
▪ Podczas kwesty przeprowadzonej przed tygodniem w ramach akcji: „Remontujemy miesz-
kanie dla państwa Kołek z Brzezin” zostało zebrane: 3 669,60 zł. Bóg zapłać za okazaną 
życzliwość i wrażliwość serca. 
▪ Dziękuję osobom, które przybyły do rozebrania szopki bożonarodzeniowej. 

Boży człowiek… - Św. Maria Klaudyna Thevenet  (3 lutego) 
Klaudyna Thevenet przyszła na świat 30 marca 1774 roku w Lyonie. Wzrastała w wielodziet-
nej. Poświęciła się naprawianiu szkód wyrządzonych przez ateistyczną rewolucję, niesieniu 
pomocy wszystkim potrzebującym, a szczególnie opuszczonym dzieciom i młodzieży. Była 
przekonana, że u źródła wielu ludzkich cierpień leży nieznajomość Boga i dlatego starała się 
Go przybliżyć swoim podopiecznym. Pewnego zimowego wieczoru ojciec Andre Coindre zna-
lazł w kościele Saint Nizier dwie opuszczone i zziębnięte dziewczynki. Powierzył je opiece 
Klaudyny, która się nimi zajęła. W ten sposób powstało w 1815 roku stowarzyszenie "Provi-
dence", a nieco później "Association de Sacre-Coeur", którego przewodniczącą została Klau-
dyna. Wraz ze współtowarzyszkami założyła ona w 1818 roku w Pierres-Plantees Zgroma-
dzenie Sióstr Jezusa i Maryi. Po zatwierdzeniu kanonicznym zakonu w 1823 roku w diecezji 
Puy, została jego przełożoną generalną, przyjmując imię Marii od św. Ignacego. Pełniła ten 
urząd do śmierci. Mimo wielu trudności i prób, jakie musiała przejść Klaudyna w ostatnich 
dwunastu latach życia, jej dzieło umacniało się. Tworzyła nowe domy i odważnie przeciwsta-
wiała się wszystkiemu, co zagrażało integralności charyzmatu zgromadzenia. Uważała, że 
siostry powinny być dla powierzonych im dziewcząt przede wszystkim matkami, jak sama 
powtarzała: "Macie być matkami dla tych dziewcząt, prawdziwymi matkami, zarówno wzglę-
dem duszy, jak i względem ciała (...) i jedyne preferencje, na które wam pozwalam, muszą 
się odnosić do najuboższych, najbardziej zaniedbanych lub mających największe problemy; 
te właśnie kochajcie szczególnie". Wszystko, co robiła, robiła dla Boga - to było jej drogo-
wskazem przez całe życie. Podobnie brzmiały jej ostatnie słowa wypowiedziane w dzień na-
rodzin dla nieba: "Jak dobry jest Bóg". Zmarła 3 lutego 1837 roku. 

Znalezione… 
„Wszyscy mogą przyjść do Chrystusa. Każdy może. Bez względu na cokolwiek! Bo On przy-
szedł i nieustannie przychodzi do wszystkich. (…) Mogą przyjść ci, co słuchają radia tego i ci, 
co tamtego. Ci, co czytają dziennik i ci, co tygodnik. Zaślubieni i rozwiedzeni, alkoholicy  
i abstynenci. Ci z kółka różańcowego i ci z plastycznego, ci z Drogi Neokatechumenalnej i ci 
z bezdroży. Ci, co ostatni raz spowiadali się nie więcej niż dwadzieścia dni temu  
i ci, co więcej niż dwadzieścia lat temu. Ci, co są zwolennikami licznych partii na literkę „p”  
i ci, którzy wolą partie na inne literki alfabetu. Ci, co zdradzili i ci, co wytrwali, duchowni  
i uduchowieni, panie i panowie. Ja i ty! Wszyscy mogą przyjść do Chrystusa. Każdy może. 
Bez względu na cokolwiek! Bo On przyszedł i nieustannie przychodzi do wszystkich. Nikogo 
nie skreśla. Żyjmy głęboko, a nie powierzchownie, nie dodawajmy tylko lat do naszego życia, 
ale dodawajmy życia do naszych lat, adorujmy Chrystusa więcej, czcijmy Go bardziej, słu-
chajmy uważniej, dajmy się oświecić i przeniknąć Jego światłem. Zamiast złota, kadzidła  
i mirry, złóżmy Mu w darze nasze uczucia, pragnienia i naszą wolę i powiedzmy Mu szczerze: 
Jezu ufam Tobie, Ty jesteś Panem mojego życia.”                           /abp Adrian Galbas SAC/ 

Zamyśl się… 
„Największym powodem do chwały, nie 
jest nigdy nie upaść, ale umieć pod-
nieść się za każdym razem, kiedy 
upadniemy”                       /Konfucjusz/  

Uśmiech 
Ludożercy złapali białego: - Co byś wolał? Być milio-
nerem, czy mieć tyfus? - Pewnie, że być milionerem! 
- Aleś ty głupi! Przecież milionera chętnie zjemy,  
a chorego nikt nie ruszy! 

Coś dla ducha… 
„Ile nas dzieli od śmierci?” 

Czy naprawdę tak nikła jest granica pomiędzy życiem i śmiercią? W ostatnich latach życia, 
ks. Bosko z trudem chodził. Często ci, którzy widzieli go przechodzącego przez dziedziniec 
pytali: "Dokąd ks. Bosko idzie?". Odpowiedź zawsze była taka sama: "Do nieba". 
Wszyscy moglibyśmy tak powiedzieć przy każdym kroku naszego życia: "Idę do Ciebie, Pa-
nie!".                                                                                                              /Bruno Ferrero/ 

 


