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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

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.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego; w piątek
wspomnienie św. Agaty; w sobotę świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Solenizantom i
Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

01.02. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od chrzestnej matki Janiny Sala.
02.02. Wtorek – Ofiarowanie Pańskie.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od Andrzeja i Krystyny Sala.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o
wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa Czernego.
03.02. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii i Jerzego
Fabianowskich oraz zmarłych z ich Rodziny.
04.02. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od chrzestnej matki Janiny Sala.
05.02. Piątek – pierwszy piątek miesiąca.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Krysowatej.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. Intencja wolna.
06.02. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi i Andrzeja
Krysowatych i ich zmarłego syna Łukasza.
07. 02. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od Anny, Justyny i Michała Sala.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława
Tokarczyka w rocznicę śmierci, Franciszki oraz ich zmarłych Rodziców.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże z
racji przypadających rocznic urodzin wnuków: Hanny, Jana, Kacpra i Ignacego. O potrzebne
łaski dla Rodziców.

1. W dzisiejszą niedzielę w ramach solidarności z ludnością Chorwacji modlimy się za
poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Odbywa się też zbiórka do puszki na rzecz
poszkodowanych w ramach ogólnopolskiej zbiórki Caritas.
2. W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, przypada Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. W tym dniu zbiera się tacę na rzecz klasztorów kontemplacyjnych.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św.
w Nowolesiu o godz. 8:00. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do spowiedzi.
W Białym Kościele Msza o godz. 17:00, spowiedź od godziny 16:30.
4. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30.
5. Bardzo dziękuję za ofiary złożone podczas Mszy św. połączonych ze spotkaniami
kolędowymi. Pomogą one zorganizować majowe prymicje naszego parafianina ks. Mateusza
Cyganika.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..........................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - Słowo, które daje wolność.
Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Jezus. Słowo Jezusa ma moc,
daje człowiekowi wolność, szczęście. Pozwala dojść do prawdy o nas samych. Jak nauczał
św. Jan Chryzostom: „Pan przemienia nauczanie z korzyścią dla słuchaczy, przechodząc od
cudów do słów i znów od nauczania o swojej doktrynie do cudów”. Za Benedyktem XVI
możemy doświadczyć, że „słowo Jezusa, Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni świat
od wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go lepszym.
Jako chrześcijanie każdego dnia powinniśmy czytać Pismo Święte. Jednak znajomość Biblii
to nie tylko kwestia wiedzy, to znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa jest
ratunkiem w trudnych chwilach. To słowo „czyta” moje serce, czyta mnie od środka.
.........................................................................................
„Najpopularniejsza Księga świata”.
„W Biblii można znaleźć wszystko, co w życiu ważne, jeśli ją otwieramy codziennie,
wytrwale, czytając z wiarą i miłością jako słowo dające życie”(k. St. Wszołek).
Z tego powodu i z racji obchodzonego niedawno święta „Księgi nad księgami”,
pragniemy poświęcić jej swoje skromne łamy.
Ostatni nasz artykuł poświęcony Biblii ukazywał jej niezwykłość i świętość. Dziś dla
dopełnienia, chcemy pokazać, że Pismo Święte Starego Testamentu to niewyczerpalne
źródło wiedzy o sprawach zwykłych i powszednich. Oto dwa skromne przykłady. Pierwszy
opowiada o posiłkach, a drugi – ożyciu kobiet.

Posiłki.
Mieszkańcy Izraela jadali dwa główne posiłki dziennie: w południe i o zachodzie
słońca. Oprócz tego małe śniadanie złożone z kromki chleba i kilku oliwek.
Pożywienie z czasów patriarchów było bardzo skromne: soczewica, bób, prażone ziarna, nabiał,
zapiekane mięso. Posiłki spożywano kucając wokół wspólnego talerza. Po osiedleniu się
Hebrajczyków w kraju Kanaan pożywienie stało się bardzo wyrafinowane, iż budziło oburzenie
proroków: „ Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z
trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach z harfy i jak Dawid obmyślają
sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i olejkiem się namaszczają”. (Am 6,4-6)
Sól zajmowała bardzo ważne miejsce nie tylko w jadłospisie Hebrajczyków, ale również w
ich życiu społecznym i religijnym. Służyła ona do przyprawiania potraw i konserwacji żywności,
dodawano ją do paszy, nacierano nią niemowlęta. Solono ofiary składane Bogu i posypywano nią
zawarte traktaty na znak trwałości, zwane przez to przymierzami soli. Morze Martwe było (i jest)
niewyczerpanym zbiornikiem soli.
Niewiasta.
Pomimo tego, że biblia na samym początku wspomina o równości mężczyzny i kobiety,
rzeczywiste postrzeganie roli niewiasty bardzo różniło się od tego biblijnego ideału. W chwili
zamążpójścia kobieta stawała się własnością męża, nie będąc jednak jego niewolnicą. Nie mogła
ona zerwać kontraktu małżeńskiego, podczas gdy mąż mógł ją wyrzucić ze swego domu i mógł
podejmować decyzje w imieniu całej rodziny. Życie kobiety ograniczało się do gospodarstwa
domowego i do ciężkiej pracy w polu.
Prawo izraelskie chroniło kobietę – matkę. Gdy kobieta była bezpłodna, miała ona prawo
oddać osobistą służącą swemu mężowi i uznać dziecko narodzone z tego związku.
Kobieta mełła pszenicę i jęczmień, piekła podpłomyki, przygotowywała posiłki, chodziła po
wodę do studni, przędła len i tkała z niego ubrania oraz wykonywała wiele różnych innych prac w
gospodarstwie domowym.
Sławne kobiety biblijne.
Anna (gracja), matka Samuela, ostatniego sędziego, żyła w XI w. p.n.e.
Batszeba (córka obfitości), ukochana żona Dawida, matka Salomona, żyła w XI w.p.n.e.
Debora (pszczoła), sławna prorokini i sędzina, żyła w XII w.p.n.e.
Ewa (pełna życia), pierwsza kobieta na świecie.
Judyta (Żydówka), bohaterka, która obroniła swój naród przed królem Nabuchodonozorem.
Oprac. L. Pawliszak – Akcja Katolicka, na podst. „Książka o Biblii”. J. Musseta
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. .......................................................................................

