
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 27 stycznia do 2 lutego 2020 

 

Poniedziałek, 27 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWI-

CY 
7.00 1) ++ Kazimiera (ona) i Marian Kucho, ++ Marta i Piotr Polak, Stefan Dulęba, ++ Zm. 

z Rodziny, Przyjaciele i Nieprzyjaciele; 2) O ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla Jolanty 

7.30 ++ Wojciech i ++ Zm. z Rodziny 

18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

Wtorek, 28 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PRE-

ZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.00 + Edward Dukała – int. od Marii Sikor 

7.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

18.30  + Bolesław Nowak 

Środa, 29 stycznia  
7.00 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

7.30 + Jan Nakonieczny – int. od syna Jacka z Eweliną 

18.30 + Jadwiga Ripper 

Czwartek, 30 stycznia   
7.00 O bł. Boże i zdrowie dla Marii 

7.30 + Edward Dukała – int. od Małgorzaty Michałek 

18.30  + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska (zakończenie) 

Piątek, 31 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA 
7.00 + Jan Nakonieczny – int. od rodziny Nawrockich 

7.30 + Jan Suberlak 

18.30 ++ Jan w 40. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny 

Sobota, 1 lutego  
7.00 + Edward Dukała – int. od rodziny Dzidków z Choczni 

7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od 

Róży VI  

18.30 ++ Maria i Zbigniew Turyna 

IV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 lutego – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  
7.30 Dziękczynna za powołanie s. Renaty Dudzik i s. Danieli Kardas z prośbą o potrzebne 

łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. Brata Alberta oraz o powołania zakonne z naszej 

Wspólnoty parafialnej  

9.00 ++ Helena i Grażyna Mosio  

10.30 + Helena Krzyżyk – int. od Sąsiadów 

12.00 1.+ Anna Maria Arciszewska 

 2. w podziękowaniu za życzliwość przyjmujących nas po kolędzie z prośbą o Bł. Boże 

w rodzinach wszystkich naszych parafian 

13.15 Za Parafian 

17.00 + Adam Gąsiorek  

18.30 + Danuta Świst – int. od męża Kazimierza 

20.00 ++ Henryka (ona) i Michał Konieczni 
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EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ ZWYŁĄ /Mt 4, 12-23/ 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na po-

graniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Iza-

jasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 

Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i miesz-

kańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać 

i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezio-

ro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was 

rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc 

stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 

jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 

powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 

wśród ludu. 

REFLEKSJA 

Jezus przyniósł światło swoim rodakom z Galilei. Jak oni, tak też my 

trwamy w ciemności, jeśli jesteśmy przywiązani do naszych grzechów. 

Otwórzmy się na Boże światło. Dziękujmy Temu, który je nam przyniósł. 

Starajmy się, jak najlepiej poznawać Jego naukę i wprowadzać ją w życie. W 

ten sposób staniemy się przekazicielami Jego światła.  



KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW A MIŁOSIERDZIE BOGA. 

MALARSKIE WIZJE GNIEWU INSPIROWANE BIBLIĄ 

 

Gniew towarzyszy człowiekowi od początku stworzenia. Nieprzypadkowo ta ce-
cha została wpisana do kanonu siedmiu grzechów głównych, co m.in. przedstawiono na 

Stole Mądrości Hieronima Boscha, czyli obrazie Siedem grzechów głównych i cztery rze-
czy ostateczne z początków XVI wieku. Grzech ten ukazano za pomocą sceny kłótni – 
mężczyzna awanturujący się przed karczmą jest powstrzymywany przez żonę. Już na sa-

mym początku warto rozróżnić dwa terminy – gniew Boży i gniew ludzki.  
Gniew Boga jest zawsze w służbie dobra i znika tam, gdzie następuje nawrócenie, 

gniew Boży jest Boską odpowiedzią na ludzki grzech i nieposłuszeństwo. Prorocy starote-

stamentalni często pisali o dniu Pańskim, jako „dniu gniewu”. Gniew Boży jest nade 
wszystko skierowany przeciwko grzechowi i nieposłuszeństwu. Gniew Boży nigdy nie jest 

ucieleśniony, zostaje wyrażony poprzez znaki natury (potop), pomieszanie języków bu-
downiczym wieży Babel, Bóg bezpośrednio nie ukazuje się jako karzący – w Edenie naka-
zuje Adamowi i Ewie opuścić Raj, jednakże „wypędzenie” dokonuje się przez Bożego 

wysłannika. W sferze artystycznej, malarskiej ma to swoje przełożenie – nigdzie bowiem 
nie znajdziemy Boga karzącego, widoczne są jedynie skutki gniewu lub postać anioła 
karzącego. Widzimy to chociażby w obrazie Benjamina Westa (Wypędzenie Adama i Ewy 

z Raju), na którym pierwsi ludzie zrozpaczeni opuszczają raj, wypędzani przez anioła. 
Popularnym motywem malarskim jest także scena Sądu Ostatecznego, Dies Irae, Boga 

sprawiedliwie karzącego. Fizyczny wymiar gniewu Boskiego odnajdujemy w Nowym 
Testamencie, gdy Jezus Bóg-Człowiek wypędza przekupniów ze świątyni. Ten Boży 
gniew nie jest powodowany samoistnie, jest odpowiedzią na zło człowieka. W obrazie  

Wypędzenie przekupniów ze świątyni El Greco skupił się na głównym przesłaniu biblijnej 
opowieści – nie ma zatem tutaj detali architektonicznych, nawet zwierzęta i przedmioty 
kupiectwa występują jedynie symbolicznie. Artysta ukazał sam moment „fizycznego” 

karcenia kupców – Chrystusowa gorliwość o Dom Ojca prowadzi do bardzo radykalnych 
działań.  

 Z kolei gniew ludzki często prowadzi do gorszych przewinień, jest generowany 
samoistnie przez człowieka i nieuzasadniony, niesprawiedliwy. W swoim wystąpieniu 
główną osią refleksji będzie gniew ludzki, który przekłada się często na śmierć bliźniego, 

jego krzywdę, w rozumieniu fizycznym. Gniew to – idąc za św. Janem Chrzcicielem de la 
Salle – impuls duszy, który powoduje, że odrzuca się gwałtownie rzeczy, które nam się nie 
podobają; to chęć pomszczenia zniewag, które nam zadano.  

Temat artykułu kieruje nas w sposób intuicyjny do sceny biblijnej z Ewangelii św. 
Jana tzw. Pericope adulterae, czyli Perykopy o kobiecie cudzołożnej. Problem gniewu w 
sposób widzialny w Biblii jawi się niejednokrotnie poprzez akt kamienowania, który naj-

częściej jest skutkiem wystąpienia przeciwko Boskim prawom, bluźnierstwa, najczęściej 
jednak jest wynikiem zwykłej zawiści człowieka, a nie realnej potrzeby sprawiedliwości.  

Jednakże kamień „pierwszego” to także nawiązanie do pierwszej zbrodni biblij-
nej, powodowanej gniewem, bratobójczego zabójstwa Abla przez Kaina. Kamień w Biblii 
ma tak wiele znaczeń, że trudno tu odwoływać się do jego pełnej symboliki. Stanowi bo-

wiem symbol Chrystusa jako kamienia węgielnego, jako rzecz jasna materiał budowlany, 
ale też w znaczeniu symbolicznym jako symbol wierzących – żywe kamienie, kamień 

grobowy, czy stan serca człowieka – zatwardziałość serca niczym kamień. 14. razy kamień 
występuje w znaczeniu narzędzia kary i sądu. Kamień zatem w znaczeniu biblijnym ma 

pozytywne i negatywne odniesienia. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

  

 1. Dziś o godzinie 16.00 w kościele dolnym kolędowanie PanaMa Chóru. Zapra-
szamy do udziału.  Po Mszy św. o godzinie 17.00 w Bożym Młynie opłatek róż różańco-

wych, rodziny Radia Maryja, Honorowej Straży NSPJ.  
 We wtorek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 

W piątek wspomnienie św. Jana Bosco, prezbitera.  
 2. Rozpoczynającym ferie zimowe życzymy udanego, aktywnego wypoczynku z 
czasem na codzienną modlitwę i udział w niedzielnej Eucharystii. 

  3. Księża Zbigniew, Wojciech i Jarosław odwiedzą chorych zanosząc im IHS w 
najbliższą sobotę od godziny 9.30, ks. Kacper 8 lutego o tej samej porze.  
  4. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy przyjęli  

błogosławieństwo Boże serdecznie dziękujemy za modlitwę i życzliwość, za przekazane 
ofiary. Lektorom i ministrantom dziękujemy za roznoszenie powiadomień i towarzyszenie 

księżom w czasie wizyty.  
 W najbliższą niedzielę odprawimy Mszę św. o godzinie 12.00 ofiarowaną od 
duszpasterzy w intencji o Bł. Boże i zdrowie dla rodzin Parafian, którzy przyjęli nas po 

kolędzie.  
 5. Jutro o 17.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w bibliotece na 
plebanii.  

 6. 10 lutego, w naszej parafii rozpocznie się kurs Alpha. Kurs ten jest organizo-
wany dla świeckich i przez świeckich, z asystencją duchownych. Adresowany jest do 

osób, które być może przeżywają kryzys swojej wiary, mają pytania, na które nie ma kto 
im odpowiedzieć lub zwyczajnie czują, że nie ma w nich radości przeżywania swojego 
chrześcijaństwa. 

Kurs, to seria dziesięciu cotygodniowych spotkań i jeden wyjazd weekendowy. Każde 
spotkanie rozpoczyna się wspólnym posiłkiem, po nim następuje krótka konferencja i 
swobodna dyskusja w grupach. W szczególny sposób zapraszamy rodziców dzieci pierw-

szokomunijnych i bierzmowanych, ale nie ograniczamy zaproszenia jedynie do nich. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i konieczność przygotowania posiłku, prosimy o 
zapisy. Można ich dokonać w zakrystii po Mszach świętych lub mailowo na adres zapre-

zentowany na stronie internetowej parafii. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 lutego (po-
niedziałek) o godzinie 19:15 w Bożym Młynie. Spotkanie trwa równo dwie godziny. 

 7. Zgodnie z planem we wtorek rozpoczęliśmy prace remontowe w salce młodzie-
ży oazowej. Trwają też prace pozłotnicze sukienki dla obrazu MB Miłosierdzia w kościele 
dolnym. W najbliższą, pierwszą niedzielę lutego zbierzemy składkę na potrzeby inwesty-

cyjne parafii.  
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Piszczka, śp. Zdzisława 
Łącznego i śp. Wandę Cyganik. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


