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Nie tak trudno zrozumieć mieszkańców Nazaretu.
Przychodzi sławny Syn tego miasta, rabbi cudotwórca
- dzisiaj witałaby Go orkiestra, urządzono by festyn,
zjawiliby się miejscowi dostojnicy, co do jednego. A
zatem i mieszkańcy Nazaretu mieli prawo spodziewać
się czegoś szczególnego.

I początkowo wszystko przebiega zupełnie dobrze.
Jezus cytuje Proroków, trzyma się świętej tradycji, tego, co ogólnie przy-
jęte.

Jeszcze przydałby się jeden albo, lepiej, dwa cuda, „event" - jak by
się dzisiaj powie działo. To zaspokoiłoby w nadmiarze ocze kiwania
wszystkich. Ale Jezus nie wychodzi naprzeciw tym nadziejom, co gorsza
– dopuszcza się strasznej, niesłychanej prowokacji. Tym, którzy uważają
siebie za pobożnych i bojących się Boga, odmawia zbawienia; raczej po-
ganom ma przypaść zbawienie niż im.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że nasza wściekłość byłaby równie
wielka, jeśli nie większa, i podobnie byśmy zareagowali jak mieszkańcy
Nazaretu. Gdyby tylko ktoś, obojętnie kto, ośmieliłby się odebrać nam
nadzieję, jeśli nie pewność zbawienia – właśnie nam, którzy wciąż jesz-
cze wiernie chodzimy na msze niedzielne i świąteczne, i na nabożeństwa,
i to w czasach, gdy praktyka ta nie jest już tak oczywista! Właśnie nam,
którzy dzięki swojemu bezinteresownemu zaangażowaniu podtrzymuje-
my życie w parafiach!

Przedstawmy sobie taką sytuację i naszą reakcję. Przyjmijmy z poko-
rą, wbrew wszystkim wewnętrznym oporom, radę: Wszyscy bez wyjątku
muszą bezustannie kwestionować samych siebie. Bóg nie jest „naszym
Bogiem" ani Bogiem naszego Kościoła czy parafii. Bóg nie jest sługą na-
szych oczekiwań ani zachcianek. A tym samym może nas zawsze spoty-
kać w zupełnie nieoczekiwany sposób...



Ś  D  T
Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerre-
au – obchodzona jest w Kościele jako 69. Światowy Dzień Trędowatych.
Dzień ten stanowi okazję do modlitwy i materialnego wsparcia działalności
osób, które zapewniają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrod-
kach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.

Skłania to do refleksji nad tematem choroby trądu. Jest trąd, nie możemy
mówić, że w dzisiejszym świecie, tak bardzo posuniętym w technologii i me-
dycynie, nie ma tego problemu. Najlepiej widać to, gdy jest się w krajach,
gdzie spotkać można na drodze albo w odwiedzanych domach osobę chorą
na trąd. Tak jak za dawnych czasów, chorzy mogą liczyć na pomoc najod-
ważniejszych misjonarzy Kościoła katolickiego. Wśród niosących pomoc są
także polscy misjonarze, którzy są prawdziwymi świadkami cierpiącego
wśród nas Jezusa.  Jedną z nich jest dr Wanda Błeńska nazywana Matką Trę-
dowatych. Pracuje w Ugandzie. Spotkanie z nią tak relacjonuje S. Bożena
Najbar:

„Patrzyłam jak podchodziła do osób trędowatych leżących na łóżkach
czy kuśtykających o kulach, dorosłych i dzieci. Leczyła ich z czułością i deli-
katnością, z niezwykłym wyczuciem ich potrzeb, starając się jak najszybciej
ulżyć ich cierpieniu. Zawsze miała uśmiech dla chorych i dobre serce. Kiedy
się do nich zbliżała mówili: idzie nasza Mama. W tej wątłej i szczuplutkiej
osobie była niezwykła energia i bycie w ciągłej dyspozycji dla trędowatych.
Bardzo ubolewała nad dziećmi, które zostały przyniesione do szpitala nie tyl-
ko z powodu trądu ale i chorób głodowych. Do końca życia zapamiętam jed-
no dziecko bardzo wychudzone w twarzą staruszka, któremu już nic nie po-
magało w daleko posuniętej chorobie. Dziecko zaniedbane w domu z powo-
du licznego rodzeństwa, dla którego już nie starczało pożywienia i troski. Za
późno go dostrzeżono ukrywanego w lepiance jednej z wiosek, gdzie od cza-
su do czasu lekarze odwiedzali chorych. Wieczorami dr Wanda opowiadała
niekończące się historie ludzi w różnym wieku z mniej i bardziej zaawanso-
wanymi chorobami trądu. Początki jej pracy były trudne bo nie było nic co
przypomina nam salę operacyjną, a trzeba było np. usunąć nos, wyciąć coś na
twarzy czy w innych miejscach ciała bez środków znieczulających i odpo-
wiedniej dezynfekcji. Pomimo to nikt nie zmarł z jej pacjentów z powodu tak
wykonywanej operacji – opowiadała dr Wanda. Była osobą bardzo skromną i
przyjmującą każdego człowieka. Gdy komuś zdarzyło się zapędzić w mowie
w osądzaniu czy krytyce innych, zawsze ukierunkowała rozmowę na inne te-
maty. Nie słyszałam z jej ust żadnego słowa negatywnego na czyjś temat. (...)

Otoczmy swoją troską – na odległość – ludzi trędowatych w leprozo-
riach; ludzi „trędowatych” z powodu wielu innych chorób, od których inni
się odsuwają; i to co w nas jest „trędowate” – kończy swoją relację Siostra
Bożena. (źródło: https://misje.diecezja.pl/aktualnosci/69-swiatowy-dzien-tredowatych-30-stycznia-2022/)



Prządek nabożeństw
30.01.2022 – 07.02.2022

niedziela 30 stycznia 2022 – IV Zwykła
07:00 Za zm. Pawła Wyglenda w 30 dni po śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Franciszka Kachel, rodziców Elfrydę i Józefa

Wycisk, syna Józefa, Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synowe, zię-
ciów oraz za zm. z rodzin Wycisk, Kachel, Machnik, Kretschmer.

11:00 W intencji rocznego dziecka Zofii Leny Joszko, rodziców i chrzestnych, o
opiekę Anioła Stróża i Matki Najświętszej.

poniedziałek 31 stycznia 2022 – Św. Jana Bosko, prezbitera
17:00 Za zm. rodziców Marię i Huberta Cwik, zm. z rodzin Cwik, Kampka, Mi-

chacz, Nieużyła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 1 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 ........................................................................................................................
środa 2 lutego 2022 – O  P
17:00 ........................................................................................................................
czwartek 3 lutego 2022 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (szkolna) Za zm. Annę Krufczyk w 1. rocznicę śmierci.
piątek 4 lutego 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

sobota 5 lutego 2022 – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańco-

wych.
17:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, syna Henryka, Norberta Krzosok, ks.

Józefa Gacka i zm. z pokrewieństwa Metzner-Krzosok-Gacka-Mika.
niedziela 6 lutego 2022 – V Zwykła
07:00 ........................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziadków z

obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Gali-Wallach i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem świec dzieci pierwszokomunijnych.
poniedziałek 7 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana i Elżbietę Kryworuka, Franiczka i Stanisławę Matusz,

Agnieszkę Wystrach, zm. pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, rodziców Edel-
traudę i Józefa Wycisk, Franciszka Wycisk, zm. z pokrewieństwa Piperek-
Wycisk i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
30.01.2021 – 06.01.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W środę, w Święto Ofiarowania
Pańskiego zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe. W przyszłą niedzielę
kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg
zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne
lub korzystającym z mikropłatności na stronie parafii.
Jutro na godz. 09:00 zapraszam osoby chętne do pomocy w rozbiórce bożo-
narodzeniowej dekoracji kościoła i posprzątania.

W środę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Święto osób
żyjących w Kościele radami ewangelicznymi poprzez realizację ślu-
bów – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ten dzień kończy
również czas śpiewu kolęd w liturgii. To również tradycyjne święto
Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszam na Mszę św. o godz. 17:00,
na początku której zostaną pobłogosławione świece.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna, błogosławieństwo za
wstawiennictwem św. Błażeja, biskupa i męczennika, wspomożycie-
la w chorobach gardła i spotkanie formacyjne On-Line dla uczniów

VI kl. Szkoły Podstawowej (Identyfikator ZOOM: 363 910 2374).

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.

Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samo-
dzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego, z inicjatywy Zarzą-
du Dzieła Biblijnego, przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych KUL,

przygotowano aplikację mobilną pod nazwą «Dzieło Biblijne», która jest do-
stępna nieodpłatnie w sklepach internetowych dla platform mobilnych. Apli-
kacja zawiera Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czy-
tań niedzielnych. Posiada również Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podsta-
wowymi pojęciami biblijnymi wraz z pomocniczymi materiałami multime-
dialnymi. Aplikacja może stać się nieocenioną pomocą w codziennym spo-
tkaniu z Biblią. Wystarczy zeskanować kod QR aparatem telefonu.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.                
                                                                          
                                                                          
                                                                    

W piątek odwiedziny chorych. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
W sobotę po Mszach św. błogosławieństwo chleba Św. Agaty
Również w sobotę o godz. 19:30 w kościele NSPJ Raciborski Wieczór
Uwielbienia.


