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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO
PRAWA (Pwt 18, 15-20)
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci
twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego,
na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej
nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech
już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie
umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli.
Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego
jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie
im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie
będzie słuchać moich słów, które on wypowie w
moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić
w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem,
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Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 02.02. do 08.02.2009 r.
Poniedziałek 2.02. – OFIAROWANIE PAŃSKIE
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 + Adama Dadacza.
7:00 + Bogdana Katanowskiego (3 r. śm.).
7:00 + cr. Kompów.
7:00 O bł. Boże dla członkiń Koła Róż. Św.
Kingi w 38 rocz. założenia oraz dla ich rodzin.
9:00 + Mariana Stanisławiaka (im.) oraz Eugenię i Michała Stanisławiaków.
18:00 + Mariannę i Franciszka Chmielaków.
Wtorek 3.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 O szczęsliwą operacją i powrót do zdrowia
Wilibalda.
7:30
18:00 + Aleksandrę i Antoniego Bonderów.
Środa 4.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 + Jana Barańskiego, Michała i Stefana Traczyków.
7:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Ryszarda Piątka (20 r. śm.), Stanisława Górskiego (13 r. śm.).
Czwartek 5.02. - Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 + Kazimierza Musiejko (mies. po pog.).
7:30

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

01.02.2009

albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki
prorok musi ponieść śmierć.
CZYTA NIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN (1 Kor 7, 32-35)
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana,
o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto
wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy
świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna
i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by
była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która
wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to,
jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla
waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was
pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem
trwali przy Panu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 1, 21-28)
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką:
uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie
jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze

człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął
on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo:
Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego
pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.

18:00 O bł. Boże dla Piotra Bączkowskiego w
18 r. urodzin oraz o opiekę MB.
Piątek 6.02. – Św. Pawła Miki i Towarzyszy,
Męczenników
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 + Lecha Krasińskiego (mies. po śm.).
7:30
16:30 Dziękczynna w 43 r. ślubu Izabeli i Stanisława Rupniewskich i w 6 r. urodzin wnuczki
Emilki z prośbą o bł. Boże.
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Zofię, Jana Zawadków, Stanisława i Wita Skibów.
Sobota 7.02.
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
7:00 + Jana i Annę Kraszewskich, Floriannę i
Antoniego Jarkowskich.
7:30 + Michała (40 r. śm.) i Helenę Gozdanów.
7:30 + Jerzego Skwarczyńskiego (20 r. śm.).
18:00 MSZA ZBIOROWA
+ Genowefę Grupińską (19 r. śm.) i Henryka
Grupińskiego. + Jana Jana Zakrzewskiego (1 r.
śm.). + Elżbietę i Stanisława Dorowskich.
Niedziela 8.02. – 5 niedziela zwykła
7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów.
10:00 + Mateusza Brynczkę (1 r. śm.).
11:30 + Edwarda Witkowskiego (14 r. śm.0 i
jego rodziców.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Mieczysławę (12 r. śm.) i cr. Mochów,
Misztalów i Chwałków.

języku Kościoła odpowiednio przygotować – zapraszamy wszystkich do kościoła
kwadrans przed g. 18.00 na przygotowanie
liturgii i śpiewów.
wJutro poniedziałek, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto
Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej
tradycji nazywane świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka
Jezus przez Maryję i Józefa do Świątyni Jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano
także świętem Symeona. Jak pamiętamy z
kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko
w ręce świątobliwego starca Symeona. W
Jerozolimie to święto obchodzono już w
V wieku i łączono z procesją ze świecami.
Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie
miało ono charakter święta Pańskiego. Od
X wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania
Pańskiego ukazuje nam Chrystusa-Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca
ma przypominać, że Chrystus nieustannie
oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia. Po drogach wiary dobrze jest kroczyć
z Chrystusową Matką. Msze św. w naszym
kościele o godz. 7.00, 9.00 i 18.00 – zapraszamy.
wJednocześnie od 1997 roku 2 lutego
w Kościele powszechnym obchodzimy
ustanowiony przez Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą
modlitwą w szczególny sposób obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i ludziom w niezliczonych
zakonach, zgromadzeniach i instytutach
świeckich. Prośmy też o liczne i święte
powołania do życia zakonnego w naszych

Ogłoszenia duszpasterskie 01.02.2009.
4 Niedziela Zwykła
wDzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 13.00 Adoracja Najśw.
Sakramentu i po niej spotkanie Kół Żywego Różańca.
wRównież dzisiaj (jak w każdą 1 niedzielę miesiąca) o godz. 18.00 Msza św. w
języku łacińskim, ze śpiewami gregoriańskimi. Chcemy tę liturgię w starożytnym

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk
2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32); WT.: Hbr 12,1-4;
Ps 22,26-28.30-32; Mt 8,17; Mk 5,21-43; ŚR.:
Hbr 12,4-7.11-15; Ps 103,1-2.13-14.17-18; Dz
16,14b; Mk 6,1-6; CZ.: Hbr 12,18-19.21-24;
Ps 48,2-4.9-11; Mk 1,15; Mk 6,7-13; PT.: Hbr
13,1-8; Ps 27,1.3.5.8-9; 2 Tm 1,10b; Mk 6,1429; SB.: Hbr 13,15-17.20-21; Ps 23,1-6; J 10,27;
Mk 6,30-34.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech
też nie zabraknie z naszej strony wsparcia
materialnego dla wielu borykających się z
trudnościami klasztorów i domów zakonnych. Taca w tym dniu jest przeznaczona
na zakony klauzurowe.
wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W Piątek dodatkowa Msza św.
o godz. 16.30, a spowiedź po południu od
godz. 16.00.
wPo Feriach wracamy do Kolędowej Wizyty Duszpasterskiej. Kolęda z 2 lutego została przeniesiona na 17 lutego.
Oto końcowy plan kolędy:
3.02. Wtorek: Tadeusza, Owalna (2); Ejsmonda, Przybosia (1); Bema (2)
4.02. Środa: Godebskiego, Przyjazna, Stokrotki (2); Ekologiczna (1); Dworska (1);
Orla (1)
5.02. Czwartek: Pawia, Łabędzia, Krótka,
Gołębia, Bogatki (2); Jaskółcza, Papuzia,
Jastrzębia (2); Kormoranów (1)
6.02. Piątek: Piłsudskiego bez bloków(4)
7.02. Sobota: 3 Maja bloki 2, 2a, 2b, 2c,
2d (5)
9.02. Poniedziałek: Piłsudskiego bloki (3);
Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie
wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym
rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie. Oto Jan
Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie
za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów”. Chodzi mu o wzbudzenie zainteresowania, o to, by słuchacze bacznie obserwowali i
wyczekiwali tajemniczego Chrzciciela, który zamiast w wodzie będzie zanurzał ludzi w Duchu
Świętym.
Jeszcze bardziej zmusza do zastanowienia nad
tajemnicą Jezusa wypowiedź samego Boga, który
po chrzcie Chrystusa w Jordanie kieruje do Niego słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”. Jak długa historia świata do
nikogo Bóg nie przemówił w ten sposób. Kimże
zatem jest Ten, na którego zstępuje Duch Święty,
a Bóg zwie Go umiłowanym Synem?
Trzecia scena, którą Marek zestawia z poprzednimi, ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Słuchacze są zdumieni mocą, z jaką przemawia Jezus. „Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
a nie jak uczeni w Piśmie”. Kulminacyjnym jednak
punktem jest spotkanie z człowiekiem opętanym
przez ducha złego. Do powyższych wypowiedzi
Jana Chrzciciela i samego Boga dochodzi teraz

3 Maja bloki 98 i 98a (2)
10.02. Wtorek: Piaskowa bloki 51, 51a i
53 (3); Polna bloki 19 i 19a (2)
11.02. Środa: Wawerska bloki 1, 1a, 1b,
17a, 17b (2); Polna bloki 42, 42c, 44 (3)
12.02. Czwartek: Sosnowa, Parkowa (4) ;
Reja z blokami (1)
13.02. Piątek: Świderska z blokami (2);
Długa, Ślusarskiego, Krucza (3)
14.02. Sobota: Kopernika 11, 11a, 13 (3);
Wiślana, Korczaka (2)
16.02. Poniedziałek: Graniczna (2); Derkaczy, Teatralna, Uśmiech (2); Zaułek, Cicha (1)
17.02. Wtorek: Powstańców Warszawy,
Żytnia (4); Wspólna (1)
18.02. Środa – pragniemy nawiedzić tych,
którzy w wyznaczonym dniu nie mogli
przyjąć wizyty duszpasterskiej. Można
zgłosić taką potrzebę w kancelarii (również
telefonicznie w godzinach pracy kancelarii) lub w zakrystii kościoła.
Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę
księży na danej trasie kolędowej. Kolędę
rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.) o
godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. W
czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria będzie

WIEM, KIM JESTEŚ
trzecia. Składa ją przedstawiciel świata duchów
złych, który wyznaje: „Wiem, kto jesteś: Święty
Boży”. Jest to prawie że odruchowa reakcja na
bliskie spotkanie świata zła z czystym Bożym dobrem. W takim spotkaniu zło czuje się zagrożone.
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić”.
Zło jest jak cień. On znika gdy pojawia się
światło. „Przyszedłeś nas zgubić” oto płacz zła,
płacz ciemności z powodu nadchodzącego światła. Umiłowany Syn Boga przychodzi na ziemię,
by usunąć ciemności. Wszystko, na co padnie
Jego światło, zamienia się w światło. Jak księżyc,
który nie jest źródłem światła, świeci jednak, gdy
zostanie oświecony przez słońce, tak wszystko,
co zwróci się do Boga, odbija w swoim wnętrzu
Jego światło, stając się światłością dla otoczenia.
Zło jednak nie chce być oświecone, bo pod wpływem światła ono samo znika, ujawnia się w nim
tylko to, co od Boga pochodzi, a więc to, co jest
dobre, to, za czym się ukrywa. Jak cień ukrywa się
za czymś, co przysłania światło, tak zło ukrywa
się za dobrem, którego nie chce odnieść do Boga.
Gdyby się zgodziło na odsłonięcie, okazałoby się,
że wszystko, co posiada i czym się posługuje,
otrzymało od Stwórcy.
Scena z synagogi w Kafarnaum jest wielką
przestrogą pod adresem tych, którzy w swojej

czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 10.45,
zaś w sobotę tylko po południu, w godz.
16.00 – 17.45.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV
wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach
gardła (wspomnienie dowolne); tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron
Szwecji (wspomnienie dowolne);
5 II – św. Agata, dziewica i męczennica żyjąca na Sycylii w III wieku. Uciekamy się
do niej podczas burz i pożarów (wspomnienie obowiązkowe);
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze,
pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.
Paweł pochodził z zamożnej japońskiej rodziny, która przyjęła chrześcijaństwo, wstąpił do zakonu jezuitów i tu przygotowywał
się do kapłaństwa. Podczas prześladowań
5 lutego 1597 r. za murami Nagasaki ustawiono 26 krzyży, na których zawieszono
pojmanych chrześcijan; nawet z krzyża Paweł głosił poganom Chrystusa, radując się,
że właśnie w ten sposób oddaje Mu życie;
do wytrwania zachęcał swoich Towarzyszy
(wspomnienie obowiązkowe).
wierze przeceniają rozum, a nie doceniają woli.
Nie wystarczy teoretyczne poznanie, kim jest Jezus Chrystus. Nie wystarczy nawet publiczne wyznanie, że jest to „Święty Boży”. Można wówczas
usłyszeć odpowiedź: „Milcz i idź precz!” Wiara to
nie teoria, lecz całkowite zaangażowanie się po
stronie Chrystusa. To zgoda na życie w światłości Boga. Tego zły duch nie chciał uczynić, wolał
przed Świętym Bożym uciekać.
Miał rację Jan Chrzciciel, gdy mówił: „Idzie za
mną mocniejszy ode mnie”. Dobro jest mocniejsze od zła. Słowo Jezusa nie jest wykładem pięknej teorii o szczęśliwym życiu, lecz jest słowem
mocy potężnego światła, które usuwa wszelką
ciemność. Słusznie świadkowie wydarzeń z synagogi w Kafarnaum stawiali pytanie: Kim jest
ten, który „duchom nieczystym rozkazuje i są
Mu posłuszne?” Kim jest ten, przed którym zło
ustępuje?
Słuchając w najbliższym roku prawie w każdą niedzielę Ewangelii św. Marka, trzeba mieć
na uwadze to zasadnicze pytanie, jakie nurtuje
ewangelistę: „Kim jest Chrystus?” Nie chodzi
przy tym o teoretyczne rozważania na ten temat,
lecz o egzystencjalne opowiedzenie się po stronie
Chrystusa, który przybył potęgą swego światła
wypełnić całą ziemię.
Ks. Edward Staniek

W

ielokrotnie i na różne sposoby przemawiałeś niegdyś, o Boże, do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach
przemówiłeś do nas przez Syna, Twoje Słowo. W Nim stworzyłeś niebiosa, a przez tchnienie ust Jego wszystkie ich zastępy (Ps
33, 6). Mówiąc przez swojego Syna, okazałeś nam jasno, jak bardzo nas umiłowałeś. Nie oszczędziłeś swojego Syna, lecz wydałeś za nas
wszystkich Tego, który nas umiłował i samego siebie za nas złożył w ofierze.
To jest Twoje Słowo, o Panie, Słowo wszechmocne, które do nas skierowałeś. Ono, gdy głęboka cisza zalegała wszystko — głęboka
cisza błędu — zstąpiło z królewskiej stolicy, by zwalczyć z całą mocą ciemności grzechu i dać nam miłość. We wszystkim, co uczynił, we
wszystkim, co powiedział na ziemi, nawet przez wzgardę, jaką wycierpiał, przez oplwanie i spoliczkowanie, przez krzyż i pogrzeb, chciałeś
do nas mówić w swoim Synu, by wskrzesić i obudzić swoją miłością naszą miłość ku Tobie (Guglielmo de St–Thierry).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. II, str. 82
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