
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Bóg obiecuje zesłać proroka (Pwt 18, 15-20) 

Czytanie z Księgi Powtórzonego 
Prawa 
Mojżesz tak przemówił do ludu: 
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka 
spośród braci twoich, 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 
rozkażę. 
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich 
słów wypowiedzianych 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 obcych, taki prorok musi ponieść 
śmierć. 

Oto Słowo Boże.  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki 
naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z 
uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na 
twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas 
stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w 
Jego ręku. 

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 

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”. 

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 
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DRUGIE CZYTANIE 
Małżeństwo i celibat  (1 Kor 7, 32-35) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
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; po to, 
byście godnie i z upodobaniem trwali 
przy Panu. 

 Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
            

EWANGELIA 
Jezus naucza jak ten, kto ma władzę  (Mk 1, 21-28) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka 
W mieście 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 synagodze człowiek 
opętany przez ducha nieczystego. Zaczął 
on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i 
wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty 
zaczął go targać 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. 

Oto Słowo Pańskie. 

   

PAPIEŻ FRANCISZEK  (ANIOŁ PAŃSKI 28 STYCZNIA 2018)

Drodzy Bracia i Siostry! 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (por. Mk 1, 21-28) jest częścią 
obszerniejszego opowiadania, zwanego «dniem w Kafarnaum». W centrum 
dzisiejszej relacji jest egzorcyzm, przez który Jezus zostaje ukazany jako prorok 
potężny w słowach i czynach. 



Wchodzi On do synagogi w Kafarnaum w szabat i zaczyna nauczać. Ludzie są 
zdumieni Jego słowami, ponieważ nie są to zwykłe słowa, nie przypominają tego, 
czego zwykle słuchają. Uczeni w Piśmie nauczają, ale nie mają własnego 
autorytetu. A Jezus naucza z władzą. Jezus naucza jak ten, który ma władzę, 
objawiając się w ten sposób jako Posłaniec Boga, a nie zwykły człowiek, który musi 
oprzeć swoje nauczanie tylko na wcześniejszych tradycjach. Jezus ma pełną władzę. 
Jego nauczanie jest nowe, a Ewangelia mówi, że ludzie komentowali: «Nowa jakaś 
nauka z mocą» (w. 27). 

Jednocześnie potęga Jezusa okazuje się również w Jego dziełach. 
W synagodze w Kafarnaum jest człowiek opętany przez ducha nieczystego, który 
objawia się, wykrzykując te słowa: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga!» (w. 24). Diabeł mówi 
prawdę: Jezus przyszedł, aby zniszczyć diabła, aby zniszczyć złego ducha, aby go 
pokonać. Ten duch nieczysty zna moc Jezusa, a także głosi Jego świętość. Jezus go 
karci, mówiąc: «Milcz i wyjdź z niego!» (w. 25). Te kilka słów Jezusa wystarcza, 
aby odnieść zwycięstwo nad szatanem, który wychodzi z owego człowieka 
«miotając nim i z głośnym krzykiem» (por. w. 26). 

Fakt ten wywiera wielkie wrażenie na obecnych; wszyscy są zdjęci strachem i 
zadają sobie pytanie: «Co to jest? (...) Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu 
posłuszne!» (w. 27). Moc Jezusa potwierdza autorytet Jego nauczania. Nie 
wymawia On jedynie słów, ale działa. W ten sposób ukazuje Boży plan słowami i 
mocą uczynków. W Ewangelii widzimy w istocie, że Jezus w swojej ziemskiej misji 
objawia miłość Boga zarówno poprzez nauczanie, jak i niezliczone względy i 
pomoc okazywane chorym, potrzebującym, dzieciom i grzesznikom. 

Jezus jest naszym Nauczycielem, potężnym w słowach i czynach. Jezus 
przekazuje nam całe światło, które oświeca mroczne niekiedy drogi naszego 
istnienia; przekazuje nam także siłę niezbędną do pokonania trudności, prób, pokus. 
Pomyślmy, jak wielką łaską jest dla nas poznanie tego Boga, tak potężnego i tak 
dobrego! Nauczyciela i przyjaciela, który wskazuje nam drogę i troszczy się o nas, 
zwłaszcza gdy jesteśmy w potrzebie. 

Niech Najświętsza Maryja Panna, kobieta słuchająca, pomoże nam zachować 
milczenie wokół nas i w naszym wnętrzu, abyśmy usłyszeli w zgiełku przekazów 
świata najbardziej autorytatywne słowo, jakie istnieje: Jej Syna Jezusa, który głosi 
sens naszego istnienia i uwalnia nas od wszelkiego zniewolenia, także od niewoli 
złego ducha. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – Święto Ofiarowania Pańskiego  
Środa – Wspomnienie św. Błażeja, męczennika. Po Mszy św. o godz. 7:00 i 18:00 
wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła 
i języka oraz jabłek na cześć tego świętego. 
Piątek – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po Mszy św. o godz. 7:00 i 
18:00 błogosławienie chleba i wody. Dodatkowa Msza św. o godz. 16:30. 
Sobota – Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 

2. We wtorek Msze św. o godz.: 6:30, 7:15, 8:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Jest to 
Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy naszym Siostrom Nazaretankom za 
posługę w naszej parafii i modlitwy za nas. W tym dniu wspieramy zakony 
kontemplacyjne dobrowolnymi ofiarami (składka). Kancelaria w tym dniu będzie 
nieczynna. Sprawy pilne np. wizyta u chorego, można zgłaszać w zakrystii. 

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. Dodatkowa spowiedź, na którą zapraszamy szczególnie dzieci, we 
czwartek od godz. 17:00. W piątek od godz. 16:00 – 16:45 oraz od 17:15. 

4. Książa odwiedzą chorych w piątek i sobotę od godz. 8:00. Dodatkowych chorych 
można, i prosimy o to, zawsze zgłaszać i zachęcać ich do przeżywania cierpienia z 
Chrystusem.  

5. We czwartek Msza św. z udziałem Domowego Kościoła o godz. 18:00.  
6. W tym tygodniu kontynuujemy modlitwę kolędową za rodziny naszej parafii. 

Dziękujemy za Waszą życzliwość, wspólną modlitwę, ofiary. W poniedziałek o 
godz. 18:00 będzie Msza św. za rodziny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski. 
 

 
 

1 lutego 2021 Poniedziałek  
Bojki 12, Bojki 13, Bujaka 6 b, Bujaka 8, Bujaka 10, Halszki 3, Halszki 11, 
Pagórkowa21, Turniejowa 69 a, Witosa 25, Witosa 29, Wysłouchów 4 

  
7. W dwie pierwsze niedziele lutego (7.02 i 14.02) będziemy przeżywać (w ramach 

przygotowania do Wielkiego Postu) nabożeństwo czterdziestogodzinne. Między 
Mszami świętymi będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, tak aby 
każdy w ciągu tych dwóch dni mógł w naszym kościele znaleźć czas na adorację 
indywidualną. Można odmawiać różaniec, modlić się z książeczki, własnymi 
słowami i trwać w ciszy przed obecnym wśród nas Chrystusem. Ogólna intencja 
tych modlitw: o głęboką wiarę w naszych rodzinach. Rekolekcje wielkopostne w 
tym roku zaplanowano w dniach 17-21 lutego. Porządek jest umieszczony na stronie 
internetowej parafii. 

 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
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