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Prawidło tygodnia:
„Ogromnie potrzebna jest ta modlitwa, ta wielka i nieustanna modlitwa Kościoła: żarliwa, pokorna i wytrwała. Ona jest pierwszym frontem, na którym
przesila się dobro i zło w naszym świecie. Ona toruje drogę dobru i służy
przezwyciężaniu zła. Ona uprasza łaskę Bożą i miłosierdzie dla świata. Ona
dźwiga ludzi do tej godności, jaką nadał im Syn Boży, gdy zjednoczeni z Nim
powtarzają: Ojcze nasz…”.
- św. Jan Paweł II

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego

Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej,

CZYTANIE I
Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka
Mojżesz powiedział do ludu: Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to
prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej
nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego
ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę
im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa,
będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania
sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego
mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki prorok
musi ponieść śmierć».
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na
twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stwo-

rzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w
Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w
Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje
dzieła».

CZYTANIE II
1 Kor 7, 32-35
Małżeństwo i celibat
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto
wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica
troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś,
która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać
mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Dzień Życia Konsekrowanego

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

EWANGELIA
Mk 1, 21-28
Jezus naucza jak ten, który ma władzę
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w

Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu
surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i
z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Rozważanie
Zły duch
Duch pychy, duch lenistwa, duch samolubstwa, duch zazdrości, duch
zawziętości, duch zmysłowości, duch uporu, duch chciwości - targają człowiekiem, jak owym opętanym. Opętanie znaczy skrępowanie, spętanie, oplątanie, utrata swobody ruchów. Prawdziwy człowiek to człowiek wolny. Opętany nie jest wolny. Denerwują go upomnienia, kazania, praktyki religijne. A
to się rozpoczyna od lekceważenia drobnych swych skłonności, od drobnych
nawyków, którym folgujemy, od drobnych wykroczeń, które łatwo usprawiedliwiamy. Są to pierwsze próby dominacji jakiegoś złego ducha. Zastanówmy się nad swymi złymi skłonnościami.
„Jednym z pierwszych cudów zdziałanych przez Jezusa zaraz po
chrzcie w Jordanie było wyrzucenie złego ducha w synagodze. To wydarzenie
stanowi jakby początek Jego mesjańskiej działalności. Poruszeni świadkowie
tak skomentowali: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. Określenie „duch nieczysty” praktycznie znaczy tyle samo co „demony”, „złe duchy”. Jezus wydaje rozkaz:
„Milcz i wyjdź z niego”. Rozkaz Jezusa przyniósł natychmiastowy skutek,
który wywołał zdumienie wśród świadków. Zły duch przez usta nieszczęśliwego człowieka wykrzykiwał przeciwko Jezusowi. Władza Jezusa objawia się
nie tylko w nauczaniu, lecz także w działaniu - Jezus uzdrowił opętanego.
Zdumiewali się Jego nauką. Odwrotnością zdumienia jest serce stwardniałe,
którego słowo nie jest w stanie otworzyć, poruszyć. Wypędzenie złego ducha
było eliminacją kogoś, kto zamieszkał w człowieku, jako niechciany mieszkaniec. Duch nieczysty musiał wyjść, aby człowiek mógł odzyskać utraconą jedność i harmonię. W Ewangelii Marka cuda mają na celu stopniowe odsłanianie prawdziwej tożsamości Jezusa, która w pełni ukaże się na krzyżu i w wydarzeniach Paschy” /Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo
Boże, skuteczne, część II, 2018, s. 63.

Umieszczenie relacji o tym cudzie na początku Ewangelii jest zabiegiem zamierzonym. Chodzi o to, aby podkreślić zbawczą moc Jezusa i Jego

zwycięstwo nad złem. Odsłonił swój autorytet jako ktoś kto ma całkowitą
boską władzę. „Nową naukę głosi Jezus. Jej nowość polega na posiadaniu
mocy. Podejmując walkę ze zły duchem, Jezus dokonuje nowego stworzenia.
Jego słowo ma moc, która stała się jawna dla ludzi i objawiona” / Program
duszpasterski 2020/2021 /. Posłanie Jezusa jest posłaniem prawdy, za którą
stoi autorytet samego Boga. Człowiek powinien prawdę Bożą akceptować, /
posłusznie przyjąć /, respektować / uznawać / i realizować / według niej planować własne postępowanie /.
„Obok tych, co obecności Boga nieprzerwanie doświadczają, są tacy, co
doświadczają dotkliwie Jego nieobecności - i takich jest wielu; lecz znaczna,
choć nie dająca się chyba obliczyć część uczestników naszej cywilizacji nie
należy do żadnej z tych kategorii; po prostu przestała ich obchodzić, a przynajmniej tak by powiedzieli, gdyby ich zapytać. Czy jednak w dobrej wierze
tak twierdzą? Czy też w piekle żyjąc, udają przed sobą i przed innymi, że piekła nie ma” / Leszek Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków
1999 /.

ks. Stanisław Stradomski
***
Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem (Ofiarowania Pańskiego) było
obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn,
który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony
w świątyni, + pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed
Tobą z czystymi sercami. Amen.
***
Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego
każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Stefana. Zachęcamy wszystkich do udzielenia wsparcia temu Zespołowi. Otrzymane
fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub
lekarstw dla osób potrzebujących. Szczegółowe informacje można znaleźć w
gazetce parafialnej:
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 132 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 133 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 134 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 135 koniecznie zaznaczyć X

Intencje mszalne
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Luty 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w
obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
•Ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.
•Za Papieża, aby Bóg dał mu potrzebne siły do wypełniania posługi Piotrowej.
•Za Kościół, aby służył Bogu z miłością i oddaniem.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych –
szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Za nowe dobre powołania do kapłaństwa, życia zakonnego lub misyjnego, aby
nigdy nie brakowało głosicieli Dobrej Nowiny.
•Za rekolekcjonistów i spowiedników, by wsłuchani w Jezusa, z odwagą głosili
prawdę o zbawieniu.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w
żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za poszkodowanych w katastrofach, aby doświadczali wsparcia i realnej pomocy.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich
życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym
miłości.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły
zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
•O pokój i sprawiedliwość dla narodów całej ziemi.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby gospodarowali dobrami kraju uczciwie,
dbając o społeczeństwo oraz edukację dzieci i młodzieży.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi
Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

PONIEDZIAŁEK 1 II
6.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
( greg 12)
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA (greg 1)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Jana PODOBASA oraz +z rodziny PODOBASÓW i KROPIDŁOWSKICH
17.30 O łaskę nawrócenia dla Roberta
Rocha, Rafała
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo bł. Marii od P. J.
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
Wtorek 2 II – Ofiarowanie Pańskie,
Dzień Życia Konsekrowanego
6.30 O wierność Bogu dla wszystkich
osób konsekrowanych, a szczególnie dla
Sióstr Nazaretanek
8.00 +Eugeniusza KRAWCZYKA (greg 2)
16.00 +Jana, Helenę, Teresę JANUSZÓW
16.00 + Marię KŁOCZOWSKĄ - KOTT
17.30 Dziękczynna za wszelkie łaski,
opiekę i prowadzenie oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże z okazji 87
urodzin Marianny
17.30+Romana DZIUNIKOWSKIEGO(13)
18.30 ROCZNICOWA za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
ŚRODA 3 II
6.30 +Romana DZIUNIKOWSKIEGO(14)
8.00 + Tadeusza SIWIŃSKIEGO
17.30 W intencji małżonków Małgorzaty
i Błażeja o Boże błogosławieństwo
17.30+Eugeniusza KRAWCZYKA (greg 3)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
O Boże błogosławieństwo dla Marianny OSNOBISZYN i jej rodziny
•
+ Urszulę MOKRZAŃSKĄ i Hannę
PACZKOWSKĄ oraz + Joannę ENGELART o dar nieba
•
+ Waldemara DOLECKIEGO
•
W intencji Panu Bogu wiadomej
•
+ Annę GAŁECKĄ
CZWARTEK 4 II
6.30 + S. Paulę Rozańską
8.00 ++ Marię i Stanisława KUCHARKÓW, ich ++ dzieci, synowe i zięcia oraz
+ Edwarda GAWINKOWSKIEGO
8.00 Dziękczynna w 40 rocz chrztu Anto-

-niego
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (4)
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 15)
18.30 W intencjach chorych , opuszczonych, krzywdzonych dzieci oraz aby w
Polsce ludzie nie dopuszczali się aborcji
18.30 + Zofię w 15 rocz śmierci
Piątek 5 II – Św. Agaty
6.30 + Romana DZIUNKOWSKIEGO
(greg 16)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 W intencji nawrócenia Izabeli i
Piotra
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (5)
18.30 + Zofię WÓJCIK – TRACZYK w 1
rocz śm oraz Joannę i Pawła WÓJCIK
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Wojciecha oraz
o szczęśliwe urodzenie dziecka
Sobota 6 II – Św. Pawła Miki i Towarzyszy
6.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 17)
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 + Zofię w rocznicę śmierci
17.30 + Reginę i Henryka TELAKOWSKICH
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (6)
18.30 W intencji rodziny SENDYKÓW o
łaskę nawrócenia
Niedziela 7 II - V Niedziela Zwykła
7.00 + Jerzego KACPERCZYKA w 12
rocz śm
8.30 + Mariannę DOMASIEWICZ w 9
rocz śm
8.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (7)
10.00 + Genowefę ZATORSKĄ (od Dariusza GŁUSZKA z rodziną )
10.00 + Katarzynę NAKLICKĄ
11.30 + Kamilę JĘDRZEJKIEWICZ w 4
rocz śm
13.00 rez.
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
17.00 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 18)
19.00 + Jadwigę FRĄCZEK w miesiąc
po pogrzebie

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2

Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dziś Kościół katolicki na całym świecie modli się za trędowatych. Ta choroba, całkowicie uleczalna w naszych czasach, nadal zbiera śmiertelne żniwo
pośród najuboższych mieszkańców Ziemi. Prosimy o modlitwę za chorych i
tych, którzy im posługują.
2.Jutro, w poniedziałek (1 II), podczas Mszy św. o godz. 18.30 będziemy polecać intencje powierzane Bogu za wstawiennictwem błog. Siostry Franciszki
Siedliskiej. Intencje można składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
3.We wtorek (2 II) przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej, które jest jednocześnie Dniem
Życia Konsekrowanego. Drogim Siostrom Nazaretankom, dziękując za ich
posługiwanie także dla dobra naszej wspólnoty parafialnej, życzymy pełnego
radości oraz wdzięczności zachwytu nad darem powołania i towarzyszenia
Świętej Rodziny. To przez nią Bóg prowadzi Siostry do świętości na wspaniałej i trudnej zarazem drodze oblubieńczej miłości. Msze św. z obrzędem błogosławieństwa gromnic odprawimy we wtorek o godz. 6.30 / 8.00 / 16.00 /
17.30 i 18.30. Taca w tym dniu będzie przeznaczona na zakony klauzurowe.
4.Także we wtorek (2 II), zapraszamy na specjalne nabożeństwo do św. Józefa, Opiekuna Rodzin i jednocześnie Patrona naszego kościoła, w związku z
rokiem jemu poświęconym ogłoszonym przez papieża Franciszka. To nabożeństwo wypełni czas pomiędzy Mszami, które sprawujemy w I. wtorek miesiąca o 17.30 i 18.30. Ostatnia wtorkowa Msza św. wieczorna, tzw. Msza
rocznicowa, będzie sprawowana w intencji naszych Śp. Zmarłych poleconych
modlitwie całej wspólnoty parafialnej na ten rok. Zapraszamy!
5.W tym tygodniu przypada także I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca.
W I. piątek (5 II) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 16.00. W I. sobotę
(6 II) Msza w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i
Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej
zapraszamy też na wspólny różaniec z rozważaniami.
6.W I. sobotę (6 II) kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do chorych
od godz. 10.00. Z racji na pandemię nie będziemy w tym roku organizować
specjalnych obrzędów w Światowym Dniu Chorego (11 II), czyli we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Prosimy osoby pragnące przyjąć sakrament
namaszczenia chorych o zgłoszenie tego kapłanom, aby w sobotę (6 II), podczas normalnej wizyty, mogli tego sakramentu udzielić potrzebującym duchowego wsparcia w chorobie i w cierpieniu.
7.Podjęliśmy poszukiwania kolejnego wykonawcy, który zainstaluje system
audiowizualny nowej generacji w naszej świątyni. Według ostatnich ustaleń
nastąpi to w ciągu dwóch tygodni. Nowy projekt wydaje się odpowiedni jakościowo i bardziej przystępny cenowo. Nieustająco dziękujemy wszystkim
osobom, które pomagają nam zgromadzić niezbędne środki. Bóg zapłać!

IV Niedziela Zwykła
31 stycznia 2021
8.Dzieciom z klas pierwszokomunijnych przypominamy, że już się rozpoczął
nowy cykl spotkań w małych grupach, w gronie uczniów własnej klasy, które będą formą przygotowania do I. Komunii. Każda klasa ma 2 spotkania w
miesiącu w naszym kościele – jedno w niedziele o godz. 15.00 (tzw. Msza
św. inicjacyjna), a drugie we wtorek o godz. 16.00. Szczegółowy plan tych
spotkań jest dostępny na parafialnej stronie internetowej w zakładce
„Przygotowanie do I komunii św.” i został przesłany Rodzicom pocztą elektroniczną. Dziś na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. dzieci z klasy 3B ze
Szkoły Podstawowej Nr 190, a za tydzień (7 II) na 15.00 przychodzi klasa
3C (SP 190). We wtorek (02 II), z racji na Święto Matki Bożej Gromnicznej,
spotkania wyjątkowo nie będzie. Wystarczy, aby każdemu dziecku towarzyszył jeden Rodzic. Proponujemy też cztery odrębne Msze św. I.-komunijne
(w sobotę 8 V o czterech różnych godzinach), które odbędą się w ramach
jednej klasy, czyli tej, z którą trwa obecne przygotowanie. Wkrótce nastąpi
dokładne przyporządkowanie każdej klasy do konkretnej godziny rozpoczęcia uroczystości w dniu 08 maja.
9.W przyszłą niedzielę (7 II) zapraszamy na spotkanie Kół Żywego Różańca,
które rozpocznie się w kościele o godz. 16.15 , a zakończy Mszą św. w intencjach członków KŻR o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!
10.Przed tygodniem zbieraliśmy ofiary do puszek odpowiadając na apel Caritas Chorwacji o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, które przed miesiącem
nawiedziło ten kraj. Zebraliśmy w sumie 2087 zł i 82 gr. Dziękujemy za
wsparcie udzielone tym, którzy znaleźli się w tej ogromnej i nagłej potrzebie! Jesteśmy również wdzięczni wszystkim, którzy w czasie pandemii
wspierają naszą Parafię swoimi datkami: czy na tacę, czy poprzez konto
parafialne. Bóg zapłać!
11.W tym tygodniu we wtorek i w piątek (po południu) oraz w sobotę (rano)
kancelaria parafialna będzie nieczynna.
12.W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszego śp. Parafianina
† Waldemara Doleckiego. Polecajmy go wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
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