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SKUP SIĘ NA NIM, A NIE NA SOBIE 

Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam Boga, który – troszczy się o nas – 

wybiera sobie jakichś ludzi, daje im swoją moc i słowo, posyła ich do nas z 

poleceniem, by niczego nie zmieniali, tylko przekazywali to, co otrzymali. 

Jednym słowem: Bóg nieustannie chce do nas przychodzić, można nawet 

powiedzieć, że to jego imię: „Ten, który przychodzi”. I chce tego dokonywać 

przez ludzi. 

Jednak w stronę osób, które zajmują się rozszerzaniem Ewangelii w 

świecie, wysuwa się czasem taki zarzut; jesteś niewiarygodny, bo jesteś 

niedoskonały; masz wady, grzechy itd.  Popełniłeś to czy tamto i ty się zajmujesz 

ewangelizacją? I ty masz odwagę głosić słowo Boże? Oni sami wobec siebie też 

prawie zawsze mają podobne wątpliwości. 

A jednak tak jest od początku: Bóg przychodzi do nas drogą zwykłą, 

kamienista, zabłoconą, przez bardzo zwykłych i słabych ludzi. Świadczy to o 

Jego wielkiej miłości do człowieka, a także wielkiej pokorze wobec nas. 

Jeśli dziś znów Jezus przychodzi do nas, jak niegdyś wjeżdżał do 

Jerozolimy na osiołku, to warto może mniej skupiać się na zakurzonych 

kopytach, a bardziej na Tym, który wjeżdża. Z jednej strony cała dzisiejsza 

liturgia słowa mówi, że nikt z nas nie jest „godzien” być apostołem i mówić 

innym o Bogu, z drugiej natomiast dziś każdego Pan wzywa do świadczenia, 

niezależnie od stanu. 

Jak pogodzić to poczucie niegodności i powołanie do bycia świadkiem? 

Dzisiejsze słowo Boże nam podpowiada: Jan bardziej jest wpatrzony w Jezusa 

niż w siebie, częściej mówi o Jezusie („On”, „Jego”, „Jemu”) niż: „ja”, „mnie” 

itd. I to jest źródło odwagi do bycia świadkiem. 

=============================================================================================================================================================================== 

ŻYCIE JEST DOBRE, KIEDY PRZERASTA SIEBIE 

Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii mogą nas zaskoczyć. „Gdy Jezus 

posłyszał, ze Jan został uwięziony, usunął się do Galilei”. A zatem zostawił 

kuzyna na pastwę Heroda i nie przyszedł mu z pomocą. 

Zaczął natomiast głosić mieszkańcom Galilei Ewangelię nawrócenia i 

powoływać pierwszych uczniów. Trudno zrozumieć postępowanie Jezusa. 

Jeszcze trudniej pojąc, dlaczego różne nieszczęścia spadają na niewinnych 

ludzi, a Pan Bóg nie interweniuje.  

Taka myśl może w nas zrodzić się w Światowy Dzień Trędowatych, 

który w tę niedzielę obchodzimy. Owszem, od jakiegoś czasu, dzięki nauce, ta 

straszna choroba, jeśli w porę i właściwie leczona – jest uleczalna. Kiedyś tak 

nie było. Człowiek nią dotknięty obarczony był podwójnym krzyżem cierpienia 

i samotności – zauważa Herling Grudziński, w opowiadaniu o trędowatym 

„Wieża”. 

Dzisiaj, jak w przeszłości, cierpienia i samotności w różnej postaci 

również nie brakuje. Oczywiście, miłością kierowani mamy sobie przychodzić 

nawzajem z pomocą, aby tego, co bolesne, było ja najmniej. Ale całkowicie 

boleści nie usuniemy. Nawet Bóg tego nie czyni. Czyżby kryła się w niej jakaś 

wartość? 

Jezus nie usunął z życia ludzkiego ani cierpienia, ani śmierci. Nie 

zapobiegł ani  uwięzieniu, ani późniejszemu ścięciu Jana. A przecież mógł. Na 

czym zatem polega odkupienie, którego dokonał? Jezus swoją łaską pomaga 

nam znieść i przekroczyć to, co wydaje się nie do przezwyciężenia. „Lud, który 

siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 

śmierci wzeszło światło”. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 15 do 22 stycznia 2023 roku. 

 

Niedziela 15.01  DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę i babcię Marię Siekierka w rocz. śm., jej rodziców Teklę i Jana Czok oraz z  

  pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † matkę Agnieszkę Lichy w I-szą rocznicę śmierci. 

 10.30 Do Bożej Opatrzności MB Fatimskiej św. Faustyny w intencji róży różańcowej o bł. Boże opiekę  

  i zdrowie w rodzinach oraz za †† z tej róży – przełożona p. Weronika Kansy. 

 

Poniedziałek 16.01   
   

Wtorek  17.01  Św. Antoniego, opata. 

 7.00 W intencji róży różańcowej św. Cecylii o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Weronika Krupa. 

Środa  18.01  . 

 18.00 Za † brata Andrzeja Dendera w I-szą rocz. śm.  

Czwartek  19.01  Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 
   

 17.00 Za †† rodziców Adelę i Józefa, teściów Krystynę i Wilhelma oraz z całego pokrewieństwa.   

Piątek  20.01  .  

 7.00 Za †† żonę i matkę Mariannę w rocz. śm., pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Grabczok Za † Jana Spisla w 30-ty dzień po jego śmierci 

Sobota 21.01  Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

 14.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie  

  z ok. 50 rocz. ur. p. Marka.  

 15.30 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc  

  i opiekę Bożą z ok. 80 rocz. ur. p. Marty Hyla oraz zdrowie  i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 Za †† matkę Erykę Cebula w 4 rocz. śm ojca Stanisława z rodzin Cebula Żołneczko i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 22.01  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Annę Dendera, jej męża Jana, rodziców i całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  Za wstawiennictwem Św. Agnieszki o zdrowie i opiekę Bożą dla  

    wszystkich Babć i Dziadków. 

 10.30 Za †† ojca Józefa Repak w 2 rocz. śm., dziadków Bronisławę i Władysława oraz   

  z pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Ewa Nanko, Maria Hennek, Agata Kałmuk, Klaudia Antkowiak 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Faustyny, w tym tygodniu: Św. Cecylii – przełożona p. Weronika 

Krupa.  

Jutro i we Wtorek ostanie dwa dni kolędy – na Grabczoku. 

16.01.2023 Poniedziałek Grabczok  godz. 15.00 pp. Sosna – pp. Ogrodnik 

17.01.2023 Wtorek Grabczok  godz. 15.00 p. Patrzek – pp. Szczepara 

W Środę rozpoczęcie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Zapraszam dzieci które uczęszczały na roraty z planszami – po mszy 

będą dla nich nagrody. Także po mszy szkolnej podsumowanie dla ministrantów. 

W Sobotę dzień babci a w Niedzielę dziadka – nie zapomnijmy o nich w naszych modlitwach. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych.  

Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców, serdecznie zaprasza na dzień skupienia dla przedsiębiorców i 

rzemieślników, który odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2023 r. w kościele seminaryjno-akademickim. 

Parafa nasza zaprasza na pielgrzymkę do Włoch w dniach 9-17 czerwiec br.  

Zmarł mieszkaniec Surowiny p. Leon Lasek – Wieczny odpoczynek … Niedziela godz. 17.00 różaniec, 

pogrzeb we Wtorek o godz. 9.00 w Czarnowąsach. 

18 Stycznia – Środa Noworoczne spotkanie Seniorów: Łubniany godz. 10.30 w Kościele po min cd w „Leśnej” 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 22 do 29 stycznia 2023 roku. 

 

Niedziela 22.01  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Annę Dendera, jej męża Jana, rodziców i całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  Za wstawiennictwem Św. Agnieszki o zdrowie i opiekę Bożą dla wszystkich Babć i  

    Dziadków. 

 10.30 Za †† ojca Józefa Repak w 2 rocz. śm., dziadków Bronisławę i Władysława oraz  z  

  pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek23.01.2023   

   

 18.00 Za † ks. Norberta Janota w 78 rocz. śm.  

Wtorek  24.01  Św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła. 
 

 7.00 Za †† rodziców Apolonię i Rocha, Hildegardę i Alojzego Mros, z pokrewieństw  

  Polok i Kesler.  

Środa  25.01  Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła. 
 

 7.00 W intencji róży różańcowej św. św. Barbary o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Gertruda Polok  

 18.00 W 30 dzień po śm. Manfreda Paprockiego.  

Czwartek 26.01  Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 

   

 17.00 W 30 dzień śm. p. Jadwigi Bzdok. 

Piątek  27.01  .  
 

 7.00 Za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, ojca Reinholda i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Annę Koziol oraz z pokrewieństwa Koziol i Wierzgała. 

Sobota 28.01  Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła. 
 

 7.00 Za †† wujka Jerzego, rodziców, brata, siostry, kuzynów z pokrewieństwa.  

 18.00 Za † męża i ojca Piotra Jeger w I-szą rocz. śm.  
 

Niedziela 29.01  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† ojca Roberta w 8 rocz. śm jego żonę Mariannę, brata 3 siostry i  

  pokrewieństwa Marszałek i Ochman.  

 9.15 Grabczok   

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i długie pożycie małżeńskie, z prośbą o  

  zdrowie w rodzinie.  

 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Ewa Czech, Sandra Patrzek, Ewelina Pogrzeba, Dominika Lisowska 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Cecylii, w tym tygodniu: Św. Barbary – przełożona 

p. Gertruda Polok.  

Dzisiejsza Niedziela jest okazją aby zachęcić do czytania Pisma Świętego. 

W Środę święto Nawrócenia św. Pawła, kończy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci klasy III – 

przygotowujące się do pierwszej komunii św. 
 



Sakrament pokuty i pojednania  Ciąg dalszy … 
Wczesne chrześcijaństwo - publiczna pokuta  
Praktyka pokutna wczesnego chrześcijaństwa rozróżniała również 4 etapy odbywania publicznych pokut. 

Pierwszym z nich była grupa tzw. „płaczący”, którzy podczas Eucharystii musieli stać, bądź leżeć krzyżem przed 

drzwiami kościoła. Po odpowiednim czasie (wyznaczonym przez spowiednika) mogli stać w przedsionku 

kościoła. Nazywano ich „słuchającymi”. Kolejnym etapem była możliwość przesunięcia się na tył nawy, aby tam 

klęczeć przez cały czas trwania liturgii („klęczący”). U końca odbywania pokuty nadchodził okres przebywania 

pokutnika wśród „współstojących”, ale jeszcze bez dopuszczenia do Komunii Świętej. Stąd też praktyka 

liturgiczna pierwszych wieków wskazywała, aby po wysłuchaniu słowa Bożego (po homilii), pokutujący (1-3 

etapu) opuścili zgromadzenie eucharystyczne (podobnie jak katechumeni). Przy okazji rozróżnienia 4 etapów 

publicznej pokuty, gdzie cała wspólnota widziała pokutującego i modliła się za niego, aby mógł zostać 

przyłączony z powrotem do pełnej jedności z braćmi, wiedząc również, że niegdyś stojący przed kościołem bądź 

w przedsionku (w kruchcie) to najciężsi grzesznicy odbywający publiczną pokutę, niech każdy przyjrzy się 

swojemu „ulubionemu” miejscu w kościele…  

Praktyka publicznego wyznawania grzechów znana była w Kościele do czasów papieża Leona Wielkiego 

(V w.). To dzięki temu papieżowi - reformatorowi, dziś nie musimy obawiać się publicznych „szykan” z powodu 

grzechów popełnionych w ukryciu przed światem (ale nie przed Bogiem). Praktyka publicznego wyznawania 

grzechów, sama w sobie godna pochwały, nie ma jednak żadnej sankcji apostolskiej, stąd nie wolno nikogo do 

niej zmuszać. Wystarczy grzechy najpierw wyznać Bogu, później kapłanowi - orzekł Leon Wielki. Być może była 

to odpowiedź na wydarzenie, które zanotował Sokrates (IV w.) w swojej Historii Kościoła, gdzie wspomina o 

pewnej penitentce, która wywołała takie zgorszenie w przepełnionej tłumami bazylice, wyznając wszystkie swoje 

grzechy od dni młodości, że patriarcha Nektariusz już w 391 r. zniósł na swoim terytorium praktykę publicznej 

spowiedzi, zachęcając wyłącznie do „usznej”. Z czasem rozwoju zakonów zaczęto również podejmować 

praktykę coraz częstszej spowiedzi, z tzw. pobożności, dla udoskonalenia duszy. Ale tutaj również dochodziło do 

nadużyć. Ludzie „spowiadali się” u mnichów, którzy nie mieli święceń kapłańskich. Kierowano się jedynie 

poziomem ich „uduchowienia”, nie pytając, czy są prezbiterami. Ostatecznie w XII w. zastosowano zasadę, która 

stwierdza: tylko biskupi mają prawo do spowiadania, księża tylko z ich delegacji, a mnisi niekapłani tego prawa 

nie mają. I tak jest do dziś. Nie każdy nawet wyświęcony prezbiter może być spowiednikiem. Musi jeszcze 

posiadać delegację biskupa (upoważnienie) do spowiadania wiernych. Jeśli jej nie ma, bądź wygasła - nie może 

zasiadać w konfesjonale.  
  

 
 

CZĘŚĆ II: BUDOWANIE KOŚCIOŁA 

ROZWAŻANIA NA 15 STYCZNIA 2023 R. 

Duch Święty działa w Kościele 
 

 „Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty »uposaża go w rozmaite dary 

hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje...«”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 768 

Po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, Kościół zaczął się szybko rozwijać i ciągle jest „w 

budowie”. Zmieniają się pokolenia, ale budowanie Kościoła się nie kończy. Nieustannie dochodzą nowe 

cegły, komórki, owce i młode kłosy – o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 753–757). 

Pan Bóg zaprasza każdego z nas do budowania Kościoła. Do życia w społeczności ludzi, których 

głównym celem jest życie z Bogiem, wedle Jego zamysłu, tj. w relacji miłości i wzajemnej pomocy. 

Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, wyposażony w inne dary i charyzmaty. Droga życia 

każdego z nas jest inna, inne mamy zadanie do spełnienia w historii świata. Pan Bóg przeznaczył dla nas 

konkretne zadanie, które ma się urzeczywistniać tu i teraz, w tym momencie dziejów. Jest to powołanie 

żony, męża, rodziców, a może osoby samotnej. Może mamy dar cierpliwego wysłuchiwania innych, może 

mądrego udzielania rad i pomocy, a może radość czerpiemy w publicznych wystąpień. Warto to wszystko 

wykorzystywać dla większe chwały Bożej. 

Duch Święty działa w Kościele, by nam udzielać potrzebnych darów, abyśmy potrafili wzajemnie się 

uzupełniać, abyśmy potrafili obdarzać się miłością – każdy według własnych zdolności i talentów. Duch 

Święty w końcu, kieruje Kościołem, abyśmy bezpiecznie mogli dotrzeć do domu Ojca, pomagając sobie 

wzajemnie w tej drodze. Wypisz sobie na kartce wszystkie swoje zdolności, talenty, charyzmaty, które 

otrzymałeś od Pana Boga. 

Odpowiedź sobie na pytania:  

Jaka jest moja rola we wspólnocie Kościoła? 

Jak realizuję swoje powołanie? 


