
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 20; IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 Styczeń 2018 
Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94); 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28 

 
  

 
 
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”. 
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”. 

Scena, którą święty Marek nam 
dziś opisuje, 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. Słyszymy tam słowa, 
które wskazują kim jest Jezus. Wypowiada je 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”. 

Intencje mszalne: 29.01 - 04.02 
 

Poniedziałek, 29 styczeń 2018  
700 śp. Zenon Budo 
1800  śp. Eugenia Dudar (15 Msza święta gregoriańska) 
Wtorek, 30 styczeń 2018  
700 śp. Wiesław Wilmański 
1800  śp. Eugenia Dudar (16 Msza święta gregoriańska) 
Środa, 31 styczeń 2018  
700   śp. Eugenia Dudar (17 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Jarosław Bogdanowicz 
Czwartek, 01 luty 2018 – pierwszy czwartek miesiąca 
700  śp. Eugenia Dudar (18 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Stanisław Komuda 
Piątek, 02 luty  2018 – pierwszy piątek miesiąca 
700  śp. Eugenia Dudar (19 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Stanisława(k) Mełnicka (8 rocz.), Wincenty, Irena, Roman 
Wichrowscy 
Sobota, 03 luty 2018 – pierwsza sobota miesiąca 
700  śp. Eugenia Dudar (20 Msza święta gregoriańska) 
1800 o błogosławieństwo dla rodziny Marty i Michała 
Niedziela, 04 luty 2018  
800 śp. Eugenia Dudar (21 Msza święta gregoriańska) 
930 śp. Kazimierz, Stanisława (k), Stanisław, Michalina i Franciszek 
Łagoccy 
1100 śp. Franciszek Grabowski, rodzice z obu stron, zmarli z rodziny 
Grabowskich 
1230  Żywy Różaniec 
1230 śp. Zbigniew Król (6 rocz.), Ewa Król 
1230  Dziękczynna w 4 rocznicę przeszczepu szpiku u Tadeusza, z 
prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego, pomyślne zdanie matury, oraz 
o wszelkie łaski dla wszystkich którzy okazali życzliwość, pomoc i 
wsparcie; rodziny, przyjaciół, lekarzy, nauczycieli i księży. 
1800 śp. Helena i Józef Czuba, Filip i Waleria Czuba 
 

Kalendarz 
liturgiczny: 

02 II – Ofiarowanie 
Pańskie 

03 II - św. Błażej – 
biskup i męczennik 

 „Słuszne jest, aby 
Bóg - tak przecież 

czysty - objawiał się 
tylko temu, kto ma 
oczyszczone serce” 

 
Pascal 

Wiem kim jesteś 



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 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. 
 

 

       Święty Błażej  

 
 

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej. Błażej studiował filozofię, 
został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na 

pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal 
Sebaście. Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar 

górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Został jednak aresztowany i 
uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności 

Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu 
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Dla upamiętnienia tego 

wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła za pomocą 
dwóch skrzyżowanych świec. 

 Ogłoszenia parafialne  
 
 

1. 1 lutego przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na 
modlitwę w intencji wszystkich powołanych do służby Bożej. 

2. W piątek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego [Matki 
Bożej Gromnicznej]. Msze święte o godzinie 7:00 oraz 12:00. Na 
Mszy św. poświęcenie świec zwanych gromnicami. Ofiary składane 
na tacę są przeznaczone na klasztory klauzurowe. Jest to również 
pierwszy piątek miesiąca. Możliwość pierwszo-piątkowej spowiedzi 
od godzininy 17:15. 

3. 3 luty to pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej 
na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. O godzinie 7:00 Msza 
święta, a po niej nabożeństwo fatimskie. 

4. W sobotę wspominamy również św. Błażeja. Po Mszach św. 
błogosławieństwo chorych na schorzenia gardła i dróg oddechowych.  

5. Od poniedziałku wraca porządek Mszy  świętych w tygodniu o 
godzinie 7:00 oraz 18:00. Ponadto zapraszamy w każdy wtorek po 
Mszy św. na wspólną modlitwę ku czci błogosławionej Doroty, w 
każdą środę po Mszy św. wieczornej na Nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej pomocy, a w każdy czwartek na godzinę 17:00 na 
adorację w ciszy Najświętszego Sakramentu. 

6. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Henryk Gabis – lat 61, z ul. Grunwaldzkiej 
Śp. Staś Lutomski – żył 3 dni (ochrzczony w szpitalu) 

Por. Ks. E.Staniek 


