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PODZIELONE SERCE 
Może wydawać się dziwne to, że spotkanie Jezusa z człowiekiem 

opętanym przez ducha nieczystego miało miejsce w synagodze – w domu 
modlitwy i rozważania słowa Bożego. Ale przecież i w takich miejscach, we 
wspólnotach religijnych, nie brakuje ludzi o podzielonym sercu, 
zniewolonych grzechem.  

Skłonność do ulegania złu, kompromis ze Złym i opętanie grzechem nie 

są domeną niewierzących i niepraktykujących… Także ci, którzy uczęszczają do 

współczesnych synagog muszą mieć się na baczności. Również w Kościele 

można iść na układy ze złem i w imię bardzo szlachetnych racji palić Panu Bogu 

świeczkę, a diabłu ogarek. Jeśli nie wierzymy, że tak jest, spójrzmy na gorący 

spór wokół papieskiej adhortacji „Amoris laetitia”. 

Jezus nie dyskutuje z szatanem. Nie idzie na kompromis, co z pewnością 
ułatwiłoby Mu życie. Przyszedł na ziemię, aby przywrócić Boży porządek w 

świecie. Przynosi człowiekowi słowa, które Ojciec włożył Mu w usta. Jest 

prorokiem bezkompromisowym. I taka też jest Jego misja: zwalczać zło, 

zwyciężać wszelkie zniewolenia, jakim poddał się człowiek.  

Gdyby Jezus brał pod uwagę opinię publiczną w kwestiach miłości i seksu, 

szatan nagrodziłby Jezusa popularnością, jeszcze większymi tłumami słuchaczy, 

poklaskiem opinii publicznej. I być może wszyscy byliby bardziej zadowoleni, 

cywilizowani, nowocześni…. Dzisiaj przed nami ta sama pokusa. Walczyć z 

nieczystością serca czy też ulec jej i zaakceptować. Tolerować rewolucję 
seksualną i brak wiernej miłości w imię bycia cool czy też narażać się na 

wyginięcie z etykietką „konserwatysta” i „dinozaur”? Trwać z upodobaniem 

przy Bogu, jak chciałby św. Paweł, czy też zabiegać o poklask świata?

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

WSZYSCY CIĘ SZUKAJĄ 
Szukać własnej drogi życia, szukać ludzi, szukać jakiejś rzeczy, 

szukać Boga… 
W dzisiejszych słowach Ewangelii Piotr z towarzyszami szukają 

Jezusa. Po wszystkich wydarzeniach, których byli świadkami, gdy widzieli 

Jezusa leczącego z gorączki teściową Piotra, potem tłumy innych chorych, 

Jezusa wypędzającego złe duchy, nauczającego, zrozumieli, że Go potrzebują. 
Nie tylko zresztą oni, ale potrzebują Go wszyscy. 

Nasze pragnienie Jezusa zostaje nasycone Jego postawą wobec nas. 

Okazuje się, że to On jako pierwszy szuka tych, którym jest źle. Po tak 

pracowitym dniu, wczesnym rankiem wychodzi na odosobnione miejsce i 

modli się. Pokazuje, że nieustannie szuka Ojca i Jego woli. Szymon z 

towarzyszami idą za Nim, by podzielić się tym, co zrozumieli. Mówią do 

Niego: „Wszyscy Cię szukają”. Jezus odpowiada apostołom, że pragnie dalej 

szukać ludzi, w innych miejscowościach. Zwierza się im ze swoich planów i z 

tego, co zrozumiał podczas rozmowy z Ojcem.  

Bóg jako pierwszy szuka każdego z nas, zwłaszcza tam, gdzie się 
zgubiliśmy. Szuka nas w głębi naszego serca, sumienia, w najgłębszych 

pragnieniach i marzeniach. Czasem szuka w najróżniejszych doświadczeniach 

naszego życia, tak jak widzimy to u Hioba z pierwszego czytania. Jego życie 

jest pięknym obrazem egzystencjalnego zmagania się człowieka. Walka o 

nadanie sensu naszemu życiu jest czasem dramatyczna („Czyż nie do 

bojowania podobny byt człowieka?”). W tej sytuacji przychodzi nam z pomocą 
św. Paweł. On „czynił wszystko dla Ewangelii”, by Dobra Nowina o Jezusie 

obdarzającym miłością i nieśmiertelnością dotarła do umysłu i serca każdego z 

nas oraz poruszała wolę do życia. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 31 stycznia do 7 lutego 2021 roku. 

 

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.  

 

Poniedziałek 01.02   
 18.00 Za †† matkę Angelę Schwientek w 2 rocz. śm., ojca Ryszarda, teścia Jerzego,  

  z pokrewieństwa Schwientek.  

Wtorek  02.02  Święto Ofiarowania Pańskiego. 
 7.00 Za †† rodziców Annę i Urbana Pogrzeba, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Karola i Cecylię Wierzgała oraz z rodzin Wierzgała i Kozioł. 

 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

 dla p. Wilhelma Patrzek z ok. 93 rocz. ur. oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków.  

Środa  03.02  Św. Błażeja, biskupa i męczennika. 
 7.00 W intencji róży różańcowej św. Marii Magdaleny o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,  

  oraz za †† z tej róży – przełożona p. Agnieszka Cebula. 

Czwartek  04.02  . 
 17.00 Za † Georga Köhler o spokój jego duszy.  

Piątek  05.02  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † córkę Marię Kołkowską z ok. ur. 

 18.00 Za †† rodziców Cecylie i Huberta Cebula, synową Teresę, rodziców Elżbietę i Stefana Dendera  

  oraz wszystkich z rodzin Cebula i Dendera.  

Sobota 06.02  Św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy. 
 7.00 Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej z podziękowaniem za opiekę i bł. z ok. 80 rocz. ur.  

  Henryka z prośbą o dalszą opiekę w naszej rodzinie i rodzinach dzieci.  

 18.00 W 30 dzień śm. p. Ilzy Kałuża.  

 

Niedziela 07.02  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Annę Dendera w rocz. śm., jej męża Jana, rodziców i  

  z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,  

    opiekę i bł. Boże z ok. 84 rocz. ur. ks. Teofila. 
 10.30 W 30 dzień śmierci brata i wujka Herberta Kałuża.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA:  
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Krystyna Siekierka, Łucja i Izabela Prudlik, Katarzyna Paprocka 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: św. Marii Magdaleny – przełożona p. 

Agnieszka Cebula. 

We Wtorek święto Ofiarowania Pańskiego czyli MB Gromnicznej – msze św. Brynica godz. 7.00 i 18.00, 

Grabczok godz. 17.00. Na mszach poświęcenie świec. Kolekta przeznaczona dla klasztorów klauzurowych.  

Po wieczornych mszach św. błogosławieństwo św. Błażeja. 

W tym tygodniu pierwszy Piątek i Sobota miesiąca zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i komunii 

św. wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. Dzieci i młodzież 
zapraszam w Czwartek od godz. 16.00. 

W Piątek ku czci św. Agaty poświęcenia chleba. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Grabczok:  

W styczniu na nasz kościół zebrano 2760,- zł. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary oraz Paniom za ich 

zebranie. Do kwietnia będzie można dokonać opłat za ławki.  



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 7 do 14 lutego 2021 roku. 

 

Niedziela 07.02  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Annę Dendera w rocz. śm., jej męża Jana, rodziców i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i bł.  

    Boże z ok. 84 rocz. ur. ks. Teofila. 
 10.30 W 30 dzień śmierci brata i wujka Herberta Kałuża. (zmarł za granicą)  
 

Poniedziałek08.02   
 

 18.00 Za †† przodków z rodziny Baldy.  

Wtorek  09.02  
 7.00 Za † Łucję Schumilas od róży różańcowej św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża.  

Środa  10.02  Św. Scholastyki, dziewicy. 
 7.00 Za † Urszulę Fautch od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej. 

Czwartek 11.02  NMP z Lourdes. 
 

 17.00 Za † Ilzę Kałuża od Anieli z rodziną.  
Piątek  12.02  .  
 

 17.00 Grabczok Za † Antoninę Czech w 5 rocz. śm. 

Sobota 13.02  . 
 16.00 W 30 dzień śm. Łucji Schumilas.  

 18.00 Za †† matkę Elfrydę w rocz. śm., ojca Wernera, ciotkę Wiktorię, ich rodziców i  

  z całego pokrewieństwa.  
 

Niedziela 14.02  SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Jerzego Kuka w rocz. śm., jego rodziców Antoniego i  

  Franciszkę, teściów Józefa i Elżbietę Cebula, Franciszka Dras, jego żonę Klarę,  
  ich syna Krystiana i wszystkich z pokrewieństwa z obu stron.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Józefa Świtala w rocz. śm., jego żonę Zofię, synową Elizabeth,  

    Marię i Rocha Kroll, syna Waltra oraz z pokrewieństwa. 
 10.30 Za †† rodziców Stefanię i Artura Skrzypulec, dziadków Agnieszkę i Konrada oraz  

  z rodziny Hagen.  
====================================================================== 

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

Klaudia Kurc, Irena Bagińska, Ilona Wieczorek, Brygida Rullert 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: św. Faustyny 

– przełożona p. Weronika Kansy. 

Liturgia tego tygodnia wspomina w Środę św. Scholastykę a w Czwartek NMP z Lourdes. 

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

przed pierwszą komunią św. 

W przyszła Niedzielę rozpoczynamy dni modlitwy adoracyjnej przed Wielkim Postem. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na opał do naszych obiektów parafialnych. 

Zapraszam do przygotowania zalycek - wypominek za naszych zmarłych na nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej. 

 

 



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

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. 

Modlitwa uczy miłości do Boga i ludzi. Miłość rodzi się w domu rodzinnym. Dla rodziny bardzo 

ważna jest wspólna modlitwa, wspólne przebywanie i okazywanie sobie wzajemnej miłości i przywiązania. 

W obecnych czasach warto powrócić do modlitwy rodzinnej. Od wczesnych lat powinniśmy wszczepiać w 

serca dzieci umiłowanie modlitwy, zwłaszcza wspólnotowej. Pamiętajmy, że ojciec jest "kapłanem" 

domowego kościoła. 

Człowiek pracy 
Odpowiedzialny ojciec jest człowiekiem pracy. Praca stanowi podstawowy wymiar bytowania 

człowieka na ziemi. Świętej Rodzinie z Nazaretu nie był obcy trud pracy i to pracy fizycznej, zwyczajnej, 

często ciężkiej i żmudnej. Święty Józef wkładał w pracę swoje zdolności i całą miłość, jaką żywił do Jezusa i 

Maryi. Praca przybliżała go do Boga, była hołdem składanym codziennie Bogu. Święty Józef wiedział, że 

pracując, wypełnia wolę Bożą, dlatego jego pracy towarzyszył klimat milczenia i modlitwy. Żyjąc w 

ciągłym kontakcie z żywym Bogiem, przypomina, że być dobrym ojcem to dać dowód, że praca solidnie 

wykonana jest wyrazem miłości ojca do dzieci. 

Święty Józef jest dla nas wzorem ojca, który ukazuje dziecku właściwy sens pracy, uczy sumiennego 

jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć, bo o wartości pracy nie 

decyduje to, co robimy, ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują.  
Również wspólna praca  w rodzinie, obowiązki domowe uczą dzieci szacunku dla ludzkiej pracy, 

ofiarności, wspólnoty, wartości podejmowanego trudu. Jako mężowie i ojcowie powinniśmy pamiętać, że 

poza obowiązkami zawodowymi mamy także obowiązki domowe, dlatego, pomimo zmęczenia i znużenia, 

angażujmy się w pomoc żonie i poświęcajmy więcej czasu dzieciom. 

Ojciec troszczący się o wychowanie dziecka 
Niezwykle istotnym aspektem ojcostwa jest troska o wychowanie dziecka. Bycie ojcem to nie tylko 

spełnianie funkcji biologicznej, ale to długi proces wychowania i kształtowania charakteru dziecka. Dzisiaj 

wielu ojców nie podejmuje się odpowiedzialności za rozwój i wychowanie swoich dzieci, uznając, ze to 

obowiązek żony. Przypatrzmy się św. Józefowi. Przyjmuje on pełną odpowiedzialność za Jezusa. Będąc 

ojcem, nadaje swojemu Synowi imię Jezus, wprowadza Syna w zawód cieśli, spędza z Nim bardzo dużo 

czasu. 

Ojcostwo Józefa wyraziło się w tym, że uczynił ze swojego życia służbę, składając całkowity dar z 

siebie, ze swojego życia, ze swojej pracy. Św. Józef wiernie i z troską oczekiwał narodzin Dziecka a potem z 

miłością Je przyjął; spełnił pierwszy religijny obowiązek, jakim było obrzezanie; nadał imię narodzonemu 

Dziecięciu, potwierdzając w świetle prawa swoje ojcostwo, a wypowiadając imię Syna zapowiedział Jego 

misję; dopełnił obowiązku ojca, dokonując wykupu pierworodnego Syna w obrzędzie ofiarowania; na 

wyraźne polecenie Boże stał się on na wygnaniu obrońcą swojej Rodziny – Maryi i Jezusa; powrócił 

posłusznie do Nazaretu, gdy Bóg wyznaczył mu czas powrotu; z bólem serca szukał dwunastoletniego 

Jezusa; czuwał w Nazarecie nad Jezusem, który pod Jego opieką "wzrastał w mądrości, w latach i w łasce".  

Św. Józef wskazuje, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt materialny dziecku, ale 

przede wszystkim powinni brać odpowiedzialność za wychowanie. Ojciec powinien wprowadzać dziecko w 

obowiązki, zaprawiać do konsekwencji, do wierności zasadom i Prawu Bożemu. Zadaniem ojca jest również 
obrona rodziny przed zagrożeniami z zewnątrz (zgorszeniem, deprawacją) – podobnie jak św. Józef bronił 

Jezusa przed Herodem. 

Zakończenie 
Św. Józef uczynił ze swojego życia całkowity dar: był oddanym i odpowiedzialnym mężem i ojcem, 

był człowiekiem głębokiej wiary, całkowicie posłusznym Bogu, był oparciem dla Jezusa i Maryi, ofiarnie 

troszczył się o własna rodzinę zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym. Jego miłość wyrażała się 
w konkretnych czynach. Św. Józef, poprzez realizowanie swej życiowej misji, wzywa współczesnych ojców 

do pracy nad sobą, do uczenia się odpowiedzialnego, pełnego poświęcenia i miłości ojcostwa.  

Prośmy Boga o to, byśmy potrafili być cudownymi ojcami, by nasze dzieci mogły powiedzieć: jesteśmy 

spełnionymi przez miłość naszego ojca. Św. Józefie, pomóż nam odkrywać wielkie powołanie do ojcostwa. 

 


