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ZATKANE USZY 
Dzisiejsze czytania ukazują Boga mówiącego do człowieka. Opisują też 

pozytywną odpowiedź bohaterów na działanie Pana. Czy jednak zawsze tak 

chętnie słuchamy Boga?  

Samuel był młodym chłopcem. Wymodliła go jego matka Anna (1Sm 

1,9-20) i  poświęciła na służbę Bogu. Z biegiem lat Samuel stał się wielkim 

prorokiem i ostatnim z tzw. sędziów Izraela. To on namaścił dwóch pierwszych 

królów tego narodu: Saula i Dawida. Jego pracowite życie ukazuje wielkie 

działanie Boga przez człowieka, który szczerze Go słucha. Samuel nie pozwolił 

upaść na ziemię żadnemu słowu Boga (1 czytanie). 

Święty Paweł pisze do mieszkańców Koryntu, że powinni wystrzegać się 
rozpusty. Nie da się przecież słuchać Boga i żyć rozwiąźle (2 czytanie). Ten 

problem był rzeczywiście obecny w Koryncie – mieście portowym. Pan mówi 

zaś o godności ludzkiego ciała jako świątyni Ducha Świętego. I choć cielesność 
jest darem Boga, który ma przynosić ludziom dobro i radość, podlega jednak 

wyższemu dobru, którym jest miłość. 
To miłość sprawiła, że Jezus powołał swoich uczniów (Ewangelia). 

Dzięki niej św. Jan Chrzciciel nie miał żalu, że jego towarzysze opuścili go, idąc 

za Panem. Sam wskazał Go jako Bożego Baranka. Jeden z wybranych, Andrzej, 

podzielił się radością odnalezienia Jezusa ze swoim bratem, Piotrem. A potem 

zaprowadził Piotra do Chrystusa. I tak ten, który usłyszał i spotkał Pana, sprawił, 

że usłyszeli Go i spotkali inni.  

Otwarte uszy, oczy, serce i umysł także dziś jednoczą z Jezusem. Skoro 

gromadzimy się na liturgii, nie pozwólmy, aby nasze uszy, oczy, serca i umysły 

były obojętne na to, że On tu jest i chce do nas mówić.
=============================================================================================================================================================================== 

CZAS 
Wszystkie dzisiejsze czytania są o czasie, to słowo występuje tu 

bardzo często. Czym właściwie jest czas? Poganie traktowali czas w 

sposób cykliczny: wszystko krąży, powtarza się w pewnym rytmie 

przyrody: wiosna-lato-jesień-zima itd. Na podstawie tego rytmu 

stworzono pogańskie obrzędy, które tak samo rytmicznie w kółko się 
powtarzały.  

Zupełnie inne jest biblijne podejście do czasu: to pędząca strzała, 

ma swój początek ale ma też swój cel, do którego zmierza. Na tej linii 

między początkiem a końcem jesteśmy my, na tej linii działa też Bóg, 

aby nas zbawić, czyli zjednoczyć z sobą. Nasze życie na ziemi jest 

właśnie takim czasem Boga – kairos – czasem wypełnionym Jego 

zbawczym działaniem. Tak więc czas to nie są leniwie i bez znaczenia 

płynące dni, przeciwnie, nie wolno go marnować, pozwolić choć jednej 

chwili, by „przeciekła przez palce”, bo w niej obecny jest Bóg, który 

działa i daje konkretne łaski, byśmy z nich korzystali. Jak groźnie brzmią 
dzisiaj słowa Pawła, że ten właśnie nasz czas na ziemi, czas zbawiania 

nas przez Boga tutaj jest krótki! Dlatego w tym działaniu Boga jest jakiś 
pośpiech, nacisk (jak na proroka Jonasza), wyznaczanie konkretnych 

terminów, tzw. deadlines („masz czterdzieści dni i koniec”), 

wprowadzenie pewnego rodzaju napięcia i poczucia odpowiedzialności, 

bo przecież „czas się wypełnił” i właśnie teraz „bliskie jest królestwo 

Boże”. Dlatego też niektóre rzeczy mają być zrobione teraz, a nie jutro! 

Nie będzie drugiej szansy życia na ziemi. Czas jest krótki. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 17 do 24 stycznia 2021 roku. 

 

Niedziela 17.01  DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† żonę, matkę i babcię Marię Siekierka w 11 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Do Anioła Stróża o zdrowie, opiekę  i bł. Boże dla wnuczki Hani z ok. urodzin. 

 10.30 Za †† ojca Józefa Nanko, jego żonę Elfrydę, ich syna Norberta, rodziców Kokot, syna i brata  

  Michała oraz z całego pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek 18.01   
 

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymana łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie  

  z ok. ur. p. Benjamina Frühmark.  

Wtorek  19.01  Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 
 7.00 W intencji róży różańcowej św. Norberta o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożony p. Jerzy Kilian. 

Środa  20.01  .. 
 7.00 Za †† żonę Mariannę w rocz. śm., oraz rodziców z obu stron.  

Czwartek  21.01  Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
 7.00 W intencji wszystkich bać i dziadków naszej  parafii. 

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

Piątek  22.01  .  
 7.00 Za † Ilzę Kałuża od róży różańcowej św. Katarzyny - przełożona Brygida Dendera.  

 17.00 Grabczok  

Sobota 23.01  . 
 7.00 Za † ks. Norberta Janota w 76 rocz. śm.  

 14.00 Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla rocznego dziecka  

  Liwii Pogrzeba i jej rodziców.  

 18.00 Za †† matkę Erykę Cebula w 2 rocz. śm., ojca Stanisława z rodzin Cebula i Żołneczko oraz   

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 24.01  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† teściów Annę i Eryka, rodziców Cecylię i Franciszka, siostrę i szwagra, brata  

  i bratową oraz wszystkich z rodziny.  

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

    wszystkich Babć i Dziadków.  
 10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze,  

  oraz zdrowie z ok. 80 rocz. ur. Zigberta Polok.  
====================================================================== 

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

Żaneta Kuczek, Agnieszka Kilian, Patrycja Niestroj, Irmgarda Ferdyn 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: św. Norberta – przełożony 

p. Jerzy Kilian. 

Bóg zapłać za udział w mszach św. kolędowych. 

Jutro w kościele rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek dzień Babci a w Piątek dzień Dziadka – zapraszam na mszę św. w Czwartek o godz. 

7.00. Kończy się dla naszych dzieci i młodzieży czas ferii zimowych – w Czwartek powraca msza 
św. szkolna o godz. 17.00. 

W przyszłą Niedzielę 24 stycznia Dzień Solidarności z Chorwacją poprzez modlitwę oraz po mszy 

przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary. 

Zmarła nasza parafianka p. Łucja Schumilas - Wieczny odpoczynek …  

Pogrzeb we Wtorek o godz. 13.00, różaniec dziś o godz. 15.00. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 24 do 31 stycznia 2021 roku. 

 

Niedziela 24.01  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† teściów Annę i Eryka, rodziców Cecylię i Franciszka, siostrę i szwagra, brata  

  i bratową oraz wszystkich z rodziny.  

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

    wszystkich Babć i Dziadków.  

 10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze,  

  oraz zdrowie z ok. 80 rocz. ur. Zigberta Polok.  
 

Poniedziałek 25.01  Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła. 
   

 18.00 Za †† wujka Piotra, rodzeństwo i ich rodziców.  

Wtorek  26.01  Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 
 7.00 Za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, ojca Rajnholda i z pokrewieństwa.  

Środa  27.01  . 
 7.00 W intencji róży różańcowej św. Elżbiety o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Hildegarda Jendro.  

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

 17.00 Za †† rodziców Apolonię i Rocha Polok, Hildegardę i Alojzego Mros ich syna oraz  

  pokrewieństwa Polok i Kesler.  

Piątek  29.01  .  
    

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

Sobota 30.01  Św. Jana Bosko, prezbitera. 
  

 18.00 Za†† ojca Roberta Marszolek w 6 rocz. śm., jego żonę Mariannę i pokrewieństwo Ochman  

  Marszolek.  

 

Niedziela 31.01  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą  
  w rodzinie.  

 9.15 Grabczok  Za †† Jerzego Molka, Brunona Kubis oraz  chrzestną Urszulę Pyrek. 
 10.30 Za †† ciotki Marię Marsolek w 12 rocz. śm. i Jadwigę Marsolek w 5 rocz. śm.  

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

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

Renata Wieczorek, Beata Klepacka, Weronika Krupa, Sylwia Pietrek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: św. Elżbiety – 

przełożona p. Hildegarda Jendro. 

Za chwilę przed świątynia będziemy mogli złożyć ofiary na pomoc poszkodowanym w 

Chorwacji. 

Jutro święto Nawrócenia św. Pawła kończy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. 

 

 
 



"Rok Świętego Józefa" 
Święty Józef – wzorem troskliwego ojca Jarosław Hebel 

Wielu z nas, mężczyzn, zastanawia się jak być dobrym ojcem? Gdzie należy szukać wzorców? Czy w 

ogóle istnieje jakiś wzór ojcostwa? Postacią, która przemawia do dzisiejszego człowieka może być św. 

Józef. W Piśmie Świętym nie zostało zapisane żadne słowo św. Józefa, ale bogactwo tej postaci ukazane jest 

przez jej konkretne czyny. W jaki sposób wzór tego świętego może budować powołanie i posłannictwo 

każdego mężczyzny, który jest mężem i ojcem? Przyjrzyjmy się życiu świętego Józefa, może zachęci to nas 

do refleksji nad naszym ojcostwem. 

Odpowiedzialny mąż i ojciec 
Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa jest odpowiedzialność. Józef dowiedział się o swojej 

ojcowskiej odpowiedzialności za los Jezusa wprost od samego Boga: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1,20). 

Odpowiedzialność Józefa jest równoczesna: względem kobiety, Maryi, swej małżonki i względem 

Dziecięcia, które się w Niej poczęło. Józef jest więc prawdziwym mężem Maryi i prawdziwym ojcem Jezusa 

Chrystusa, jego dziewiczym ojcem. Jest ojcem w akcie zrodzenia, tj. w akcie przyjęcia Dziecięcia za swoje, 

a jeszcze bardziej w akcie Jego wychowania i rozwoju. 

Wspólnota małżeńska jest głębokim aktem zawierzenia i miłości, najpierw wobec prawdy, że to sam 

Bóg powołuje do małżeństwa, a także do macierzyństwa i ojcostwa. Są ojcowie, którzy szaleją z radości, że 

stali się ojcami dziecka, dziękują za to Bogu, ale są i tacy, którzy przed tą prawdą uciekają, bo do niej nie 

dojrzeli.   

Józef i Maryja, oboje są w tej samej sytuacji; Maryja musi dokładnie tak samo uwierzyć w tajemnicę 
swojego macierzyństwa wobec Pana Jezusa, jak i Józef musi uwierzyć w tajemnicę swojego powołania do 

dziewiczego ojcostwa, względem Chrystusa. Rodzicielska odpowiedzialność św. Józefa za Jezusa najpełniej 

zostaje wyrażona, gdy razem z Maryją szuka swego dziecka w świątyni: Synu, czemuś nam to uczynił. Oto 

ojciec Twój i ja, z bólem serca szukaliśmy Ciebie.  

Macierzyństwo i ojcostwo to wspólna odpowiedzialność; szukanie razem tego, co będzie najlepsze 

dla naszego dziecka, dla naszych dzieci. W taki oto sposób, przez matkę i ojca, Bóg posługuje się rodzicami 

w kształtowaniu nowego życia, które w nich znalazło swój początek. Główną  odpowiedzialnością  rodziców 

jest odtąd poszukiwanie w dziecku Bożego człowieczeństwa. 

Człowiek wielkiej wiary 
Innym bardzo ważnym aspektem ojcostwa jest  wiara. Św. Józef, jako ojciec Jezusa, był człowiekiem 

wielkiej wiary. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł i wziął swoją małżonkę do siebie. Biorąc ją za żonę, 
troszczy się o nią, chce i pragnie zapewnić jej bezpieczeństwo. Obowiązkiem męża i ojca jest troska o swoją 
rodzinę, zapewnienie bytu materialnego, danie poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza wtedy, gdy jest trudno. 

To wszystko musi być zanurzone w wierze. Być dobrym mężem, dobrym ojcem, to być człowiekiem wiary. 

Św. Józef uczestniczył w wierze Maryi, tak samo mąż powinien uczestniczyć w wierze swojej żony, 

powinien swoją wiarę zakorzenioną w sercu zjednoczyć z wiarą kobiety, którą wybrał, uczynił sobie 

najbliższą, najukochańszą. 
Józef, przyjmując Maryję pod swój dach, nie rozumiejąc jeszcze całej tej sytuacji, która ją dotknęła 

przez Ducha Świętego, szanuje jej wyłączną przynależność do Pana Boga. A więc Józef nie pojmuje tego 

małżeństwa tylko jako związek ludzki, ale patrzy na to małżeństwo przede wszystkim w kontekście Bożym. 

Miłość Boża, miłość wzajemna między Józefem i Maryją wzmacnia się przez liczne przeciwności  i 

problemy (ubóstwo Betlejem, ucieczka do Egiptu, szukanie zagubionego dziecka w świątyni). Tak też bywa 

w naszym życiu, że miłość między żoną i mężem  wzmacnia się także przez wspólne pokonywanie 

trudności. Miłość oparta na przebaczeniu, na próbie zrozumienia siebie, nabiera wtedy swojej siły. Dla 

miłości małżeńskiej najgorszy jest moment stagnacji, rezygnacji z pracy nad sobą, niechęci do wysiłku. 

"Kapłan" domowego kościoła 
Św. Józef, trwając w bliskości Boga, oddawał się Jego wszechmocy, a to pozwalało mu mężnie 

stawiać czoło wszelkim trudnościom. Jezus przyglądał się temu. Bliskość Jezusa pomagała świętemu 

Józefowi prowadzić głębokie życie wewnętrzne, z którego czerpał rozwagę i siłę. Każdy mąż i ojciec 

powinien odkryć wartość osobistej i wspólnej modlitwy. Ojciec jest dla dzieci przykładem. Postawa ojca 

wpływa na kształtowanie się w naszych dzieciach obrazu Boga i na ich duchowy rozwój. Ojciec, który się 
modli, który ujmuje w swoją dłoń maleńką rękę dziecka i prowadzi je do kościoła, ojciec, który rozmawia z 

dzieckiem o Bogu jest odzwierciedleniem obrazu Boga Ojca. 


