
30 styczeń 2022 – IV Niedziela zwykła – Rok C 
 

Wprowadzenie: Dzisiaj Jezus naucza w synagodze w swoim rodzinnym Nazarecie. 

Obecni w synagodze jego rodacy z początku słuchają Go z zainteresowaniem, ale po 

pewnym czasie w ich serca wkrada się zazdrość i zawiść, dlatego odrzucają Jezusa i jego 

naukę. Jezus odwołując się do dwu przykładów ze Starego Testamentu pokazuje swoim 

ziomkom, że to, co liczy się przed Bogiem, to wiara i zaufanie. Używając dzisiejszego 

języka powiedzielibyśmy, że nie wystarczy się ochrzcić i mieć metrykę w Księgach 

parafialnych, ale trzeba Bogu ufać i w Niego wierzyć. A być wierzącym to znać wole Bożą 

zawartą w przykazaniach i Biblii oraz według tego starać się postępować i żyć na co dzień. 

Rozpoczynając dzisiaj duchowe przygotowanie do Święta Matki Bożej Gromnicznej 

módlmy się dzisiaj za wszystkie małżeństwa naszej parafii aby Duch Święty odnowił w 

nich łaskę Sakramentu Małżeństwa, by żyły w zgodzie i wzajemnej miłości.  

Ogłoszenia duszpasterskie:   

Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po 

południu Msza o godz. 15.00. Piętnaście minut przed Mszami modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z 

naszych rodzin, czyli wypominki roczne. 

 

 W środę Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą 

sprawowane według porządku świątecznego, czyli przed południem tak jak w niedzielę, czyli o godz. 7.00; 

9.30. 11.00 a po południu o godz. 17.00. Na wszystkich  Mszach Świętych poświęcenie GROMNIC. 

Jest to także ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Ofiary składane w tym dniu na tace 

przeznaczone są na klasztory klauzurowe, czyli zakonny w naszej Diecezji oddane wyłącznie modlitwie.   

 W środę przypada też 47 Rocznica Święceń biskupich Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego. Naszą 

modlitwa wyraźmy mu wdzięczność za wierną posługę w diecezji. 

 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Lutego. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano o godz. 

6.30 i po południu o godz. 17.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii, w tym dniu MISJE. Okazja do 

spowiedzi pół godziny przed mszami w ciągu tygodnia a w I piątek od godz. 16.00. W piątek Głobikówce w 

I piątek Msza o godz. 15.00 a pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi.  

 W I sobotę miesiąca ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. Zapraszam Zelatorów i Członków 

Żywego Różańca w sobotę na godz. 17.00. 

 Do 15 lutego musimy ubezpieczyć Kościoły i budynki parafialne. Dlatego w przyszłą niedzielę ofiary, które 

będziemy składać na tacę będą przeznaczone na ubezpieczenie naszych Kościołów i budynków 

parafialnych oraz instalacji nagłaśniających, elektrycznych i dzwonów. Pamiętam jak na poprzedniej 

parafii piorun uderzył blisko Kościoła i popalił nagłośnienie, kuranty. Dlatego, że parafia była 

ubezpieczona fundusz pokrył praktycznie wszystkie niemałe koszty wymiany instalacji. Ubezpieczenie w 

przypadku naszej parafii to jest zwykła składka niedzielna razy dwa i pół. Proszę jak zawsze o solidarność 

w składanej ofierze. 

 W czwartek po Mszy wieczornej możemy już pościągać dekoracje świąteczne. Najlepiej zrobią to ci, którzy 

pomagali przygotować kościół do świąt. Stąd prośba do Panów, którzy pomagali obsadzać choinki; 

chłopców, którzy pomagali rozkładać szopkę oraz Pań, które ubierały choinki, rozkładały stroiki by w 

czwartek po Mszy pomogli to rozebrać, poskładać i zabezpieczyć na przyszły rok. 

 Od poniedziałku rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Romana CHODÓR i + Emila Gaweł, które 

powstały z intencji pogrzebowych. W zakrystii u Pana Kościelnego do odebrania grafiki tych gregorianek. 

 W zakrystii do 15 lutego można składać KARTY KOLĘDOWE do Kartoteki Parafialnej. 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Małgorzacie 

Niezgoda; Stanisławowi Cisowskiemu, Markowi Sobczyk; Halinie Czekaj i 

Janinie Czekaj; Katarzynie Surdel oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. 

Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 


