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II NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (J 1, 35-42)
Powołanie

pierwszych

uczniów........................................................................................

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto
Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,

i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego
szukacie?». Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz?». Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i

tego dnia

pozostali u

Niego. Było

to

około

godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to
znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.......................................................
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
bp.; w czwartek św. Agnieszki, męczennicy. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask
Bożych.
18.01. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne
łaski, błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Dębnik i Szczodrowic.
19.01. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od rodziny Szulikowskich.
20.01. Środa.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00 połączona ze spotkaniem kolędowym: - O potrzebne
łaski, błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Nowolesia.
21.01. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne
łaski, błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Gębczyc i Gębic od numeru 1
do połowy.
22.01. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o
wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa Czernego.
23.01. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Czwartackich: Józefa, Michała, Janiny, Stanisława i Józefa oraz Kazimierza Morenia.
24. 01. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od brata Mariusza z rodziną.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. Z racji 40 rocznicy ślubu państwa Bogusławy i Emila
Czajków o błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz potrzebne łaski dla dzieci: Joanny i
Przemysława oraz Jarosława i wnuczki Zuzanny.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne
łaski, błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla wszystkich Parafian.

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30.
2. Msze św. połączone ze spotkaniami kolędowymi po następnej niedzieli w Nowolesiu:
 27 stycznia, środa o godz. 17:00 dla mieszkańców Kazanowa i drugiej części
Gębic w Białym Kościele:
 28 stycznia, czwartek o godz. 17:00 dla mieszkańców Białego Kościoła.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..........................................................................................
„Jezu, Ty się tym zajmij” – modlitwa na trudny czas. (Cz.1)
Jego dzieciństwo upłynęło w sutenerach, w skrajnej nędzy. Jedenasty z rodzeństwa
(ur. W 1882 r. w Neapolu) najbardziej ucierpiał od ojca – okrutnika. Ratunkiem była mama i
Matka Najświętsza. W szkole wyróżniał się na przedmiotach religijnych, a że od zawsze
pragnął zostać księdzem, w 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie. W pracy duszpasterskiej
wyróżniał się umiejętnością zrozumiałego ale i barwnego opowiadania o zawiłych sprawach
teologicznych. Wiele osób przychodziło do niego po poradę duchową, miał bowiem dar
rozeznawania.
Ksiądz Dolino Ruotolo – bo o nim mowa – miał dar czytania w duszach i
odpowiadania na największe cierpienia, tak jak Ojciec Pio. Obydwaj byli obdarzeni darem
bilokacji i duchowo spotykali się wiele razy (bezpośrednio raz, w 1953 r.)
W 1965 r. ksiądz Dolino przepowiedział, że Polska uwolni świat od tyranii
komunizmu, oraz – że powstanie z niej nowy Jan (po Janie Sobieskim), który poza
granicami Ojczyzny, heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany komunizmu. Stało się to
zrozumiałe w 1978 r., a jeszcze bardziej w 1989 r.
Ksiądz Dolino zmarł w 1970 r. w atmosferze miłości i ufności wiernych.
Ksiądz Dolino Ruotolo, był mistykiem. Miał wizję Maryi i Aniołów. Rozmawiał z
Jezusem „twarzą w twarz”. To co usłyszał – przekazywał ludziom. Podczas jednego z takich
doświadczeń zapisał słowa modlitwy, która obiegła cały świat: „ Jezu, Ty się tym zajmij”.
Znamienne, że podobne słowa słyszała święta siostra Faustyna.
Jest to modlitwa pełnego oddania i zawierzenia wszystkich spraw Jezusowi.
„Nowenna zawierzenia”.
Dzień 1
„Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a
wszytko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego

oddania się Mi przyniesie owo jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje”.
Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy).
Dzień 2
Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania, denerwowania się i rozpaczania, a później
kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za tobą. Oddanie się oznacza
zamianę niepokoju na modlitwę.
Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o
konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które
domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić
samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę.
Oddanie się Mnie oznacza, że trzeba zamknąć spokojnie oczy duszy, odsunąć
niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi tak, bym tylko Ja działał.
Jezu, oddaję się Tobie, ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy).
Dzień 3
Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych,
zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, a przy tym zamyka oczy
i uspokaja się!
Dostaniesz niewiele łask, kiedy się męczysz i dręczysz, aby je otrzymać. Otrzymujesz
ich bardzo dużo, kiedy twoja modlitwa jest pełna oddaniem się Mnie. W cierpieniu prosisz,
żebym oddalił je od ciebie, ale w taki sposób, jak ty sobie tego życzysz...
Nie bądź jak chory, który prosząc lekarza o pomoc, sugeruje mu leczenie. Nie
postępuj tak, ale módl się tak, jak was nauczyłem w Ojcze Nasz: „Święć się imię Twoje” – to
znaczy: bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; „Przyjdź Królestwo Twoje” – to znaczy:
niech wszystko przyczynia się do chały Królestwa Twojego w nas i na świecie; „Bądź wola
Twoja” – to znaczy: Ty decyduj. Jeśli to powiesz, Ja wkroczę z całą Moją wszechmocą i
rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.
Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórz 10 razy).
Oprac. L. Pawliszak – Akcja Katolicka, na podst. „Modlitw zawierzenia”
ks.Dolindo Ruotolo, Wyd. M 2020
...............................................................................................

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

Akcja Katolicka

