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Refleksja 

Dlaczego księża niezwykle rzadko pracują duszpastersko w parafiach, z których 

pochodzą? Ponieważ w środowisku, w którym się ktoś wychował, w którym dorastał, 

w którym ma się licznych krewnych i znajomych, bardzo trudno jest pełnić misję 

proroka. Zwłaszcza jeżeli trzeba mówić rzeczy trudne, stawiać wymagania, wyliczać 

błędy, wskazywać właściwą drogę. Tak jest od wieków. „Żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie”. Traktowany jest z podejrzliwością. Doświadczyli tego 

najwięksi: Izajasz, Jeremiasz, Eliasz, Elizeusz. Doświadczył tego Jan Chrzciciel.  

I doświadczył Jezus. Gdy przyszedł do swego rodzinnego Nazaretu, aby powiedzieć 

rzecz najważniejszą, że w Jego osobie wypełniły się słowa Pisma Świętego, spełniły 

się obietnice, na realizację których naród wybrany oczekiwał od wieków, oni 

popatrzyli nieufnie. Nie chciało im się pomieścić w głowach, że oto Ten, którego znają 

od najmłodszych lat, który wraz z nimi uczył się, bawił, pracował, cieszył i smucił, dla 

którego ich codzienność była także jego codziennością, jest Mesjaszem. Nie tak sobie 

wyobrażali Mesjasza. Ich „mesjasz” nie mógł być człowiekiem z sąsiedztwa. Święty 

Ambroży uważał, że postawa mieszkańców Nazaretu wobec Jezusa wynikała  

z zazdrości. „Daremnie oczekujesz pomocy Boskiego miłosierdzia, jeżeli zazdrościsz 

komuś owoców jego cnoty. Pan bowiem gardzi zazdrosnym i od tych, którzy 

dobrodziejstwa Boże w innych prześladują, odwraca cuda swej potęgi”. Jezus nie 

dokonał w Nazarecie wielkiego znaku, bo nie znalazł tu wystarczająco silnej wiary. 

Zachował się jednak tak, jakby nie zgadzał się z zasadą, którą sam na podstawie 

dziejów proroków wypowiedział. Podjął próbę doprowadzenia mieszkańców Nazaretu 

do wiary. A kiedy spotkał się z odrzuceniem, nie zrezygnował, lecz postanowił zwrócić 

im uwagę, że popełnili duży błąd.  Zdenerwowani ziomkowie Chrystusa nie zdołali Go 

strącić z góry. Jezus poszedł do innych, nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie obraził 

się jednak na mieszkańców Nazaretu. Wiedział, że przyjdzie chwila, kiedy będą bardzo 

chcieli, aby u nich dokonało się to wielkie dobro, którego dzięki wierze doświadczyli 

inni.                 ks. Artur Stopka 

Intencja ogólna – Luty 2019 
 

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji  

oraz wszelkiej innej przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. (Łk 4, 21-30) 
 

Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią doraźnej skuteczności, i taką 

mentalność wnosimy również do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. Bywa, że 

w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, 

że to i tak nic by nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać 

Chrystusa, niezależnie od tego, czy zostanie On natychmiast przyjęty, czy nie. Bóg 

przygotowywał proroka Jeremiasza na przeciwności, a Jezus przyszedł do Nazaretu 

świadom tego, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Niech 

niedzielne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii uwalnia nas od lęku przed 

przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec przeciwności. 

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 – 4.02 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) o błogosławieństwo w pracy misyjnej  

o. Sebastiana Unsner w kolejną rocznicę święceń kapłańskich. 

2) Za † Annę Bauch w 30. dzień po śmierci. 

Wtorek – 5.02; wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 

7
00 1) Za †† Helenę Rigol, rodziców Jana i Annę, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

18
00 1) W intencji Róż Różańcowych. 

2) Za † Władysławę Hakowską w 30. dzień po śmierci. 

Środa – 6.02; wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. 

7
00

 1) Za † Annę Wieczorek. 

2) Za † Bernarda Klose w 30. dzień po śmierci. 

17
00

 Za †† rodziców Leokadię i Bronisława Kubica, †† Gerharda Josek, Adama 

Strach, rodzeństwo Lucynę i Stanisława Kubica, †† pokrewieństwo Kubica, 

Josek, Strach oraz Karpiński i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 7.02 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

18
00

 1) Za † męża Henryka Poskart w dniu urodzin. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

Piątek – 8.02 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 1) Za †† Franciszka i Agnieszkę Kusch, synów Franciszka i Bernarda, córkę 

Johannę, wnuka Krzysztofa, †† z pokrewieństwa Kusch, Mnich, Glowatzki  

i Thomanek. 

2) Za †† rodziców Antoninę i Karola Kliszewskich, matkę Janinę Kuncewicz, 

szwagrów Wiesława, Henryka i Tadeusza, siostrzeńców Mariusza i Laurę.  

Sobota – 9.02 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

10
00 Przez wstawiennictwo MB z Lourdes w intencji chorych i seniorów. 

18
00

 Za †† rodziców Marię i Józefa Gacek, teściów Mariannę i Stefana Dymitrak, 

brata Stanisława, trzech szwagrów, †† z pokrewieństwa z obu stron. 

Niedziela – 10.02 – V Zwykła. 

7
00

 Za † męża Józefa w 2. rocznicę śmierci. 

8
15 Za †† Annę i Stefana Tkocz, Augustynę i Franciszka Bieniek, †† rodziców 

Tkocz i Bieniek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
00 DPS Anna – za † Annę Wieczorek. 

9
45 Za †† rodziców Irenę i Antoniego Goleniewskich, Agnieszkę i Franciszka 

Gonschior, rodzeństwo, krewnych, sąsiadów, podopiecznych i znajomych.  

11
15

 Za † Marię Orzeł w 6. rocznicę śmierci.  

12
30 Ślub: Anna Ledwig i Kamil Ledwig. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † Teresę Maj w 1. rocznicę śmierci, † męża w rocznicę urodzin, †† dzieci  

i rodziców z obu stron.   
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 
 

 Dziś po Mszy św. będzie można przyjąć błogosławieństwo gardła ku czci  

św. Błażeja, a o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory.  

 We wtorek podczas Mszy św. błogosławimy chleb i wodę ku czci św. Agaty.  

O godz. 18
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych 

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna. 

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań i całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 17
45

.  

 W sobotę, 9 lutego, o godz. 10
00 

sprawowana będzie Msza św. w intencji chorych  

i seniorów w czasie, której udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych. 

Przypominamy, że sakrament ten można przyjąć będąc w stanie łaski uświęcającej. 

Okazja do spowiedzi św. będzie od godz. 9
30

. Po Mszy św. serdecznie zapraszamy 

na poczęstunek do naszej salki. Natomiast w poniedziałek, 11 lutego, w godzinach 

9
00

 – 12
00

 członkowie Parafialnego Zespołu Caritas, w związku z Światowym 

Dniem Chorego, pragną odwiedzić chorych Parafian (których zwykle odwiedzają 

Księża) i wręczyć im okolicznościowe upominki. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych, w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Dziś przed 

kościołem zbiórka na klasztory klauzurowe. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!  

 Biuro Podróży „JAWA TOUR” z Gogolina organizuje w dniach 29.06 – 6.07. 2019 

r. pielgrzymkę do Sanktuariów i Opactw Beneluxu. Cena 1.800 zł i 180 euro. 

Zgłoszenia i wszelkie informacje w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 2 lub pod 

numerem telefonu 774669069. Program pielgrzymki zamieszczony jest  

w gablocie. 

 W piątek o godz. 6
30

 wyjazd ministrantów na narty do Wisły.  

 


