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Zawsze  byli  i  nigdy  ich  nie  zabraknie.  Owi  wszystko
najlepiej wiedzący mędrkowie – ci, którzy wiedzą, jak powin-
no się żyć i  co  powinno się robić,  a  czego zaniechać.  Ale  w
rzeczywistości nie mają nic do powiedzenia ludziom. Na ogół
też ludzie  dość szybko  się na  nich  poznają.  Dlatego  też od
razu  ludzie  zauważyli,  że  Jezus  jest  inny.  Nie  tylko  mówi.
To, co ma do powiedzenia, mówi z mocą. Żyje tym, co mówi. Wyjaśnienia i inte-
lektualne dociekania nie są dla Niego tak istotne. Po prostu uzdrawia człowie-
ka, który do Niego przychodzi, i daje mu to, czego potrzebuje.

I nas powinna wyróżniać taka moc. Nie oczekuje się od nas wiedzy, lecz
życia czerpiącego siłę z mocy i obietnicy Boga. Nie tam, gdzie pięknie przema-
wiamy, gdzie możemy wykazać się bardziej błyskotliwym wyjaśnieniem teolo-
gicznym albo wspanialszą zasadą moralną, mamy rzeczywiście ludziom coś do
powiedzenia. Ale zapewne tam, gdzie dzięki naszemu zaangażowaniu mamy
szansę coś zmienić w życiu innych, coś uzdrowić, zostanie ludziom dana łaska
doświadczenia przez nas czegoś z mocy Boga.

OFIAROWANIE PAŃSKIE

Najlepiej dostrzegamy znaczenie Jezusa wtedy, gdy wpatrujemy się w
twarze  tych,  którzy  Go  widzieli.  Stary  Symeon,  o  którym  ewangelista  Łukasz
opowiada zaraz po narodzeniu Jezusa, jest taką postacią. Symeon wie, że jego
dni  są policzone.  Ale  wie  także,  że  Bóg  jeszcze  go  nie  oczekuje.  Bóg  bowiem
mu przyobiecał, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Symeon zatem czekał. Każdego dnia. W świątyni. Nie bezczynnie ani biernie.
Kto wierzy, jest aktywny i czeka pełen nadziei, w napięciu... modląc się.

I wtedy przychodzi Mesjasz. Nie przychodzi sam, lecz z Rodzicami, którzy na rękach
wnoszą Go do świątyni. Dziecko na rękach Rodziców. Tak nie może wyglądać Mesjasz. To po-
myłka – powiedzieliby albo przynajmniej pomyśleli wszyscy, którym chciano wmówić coś inne-
go. Zaledwie jednak Święta Rodzina przekroczyła próg przedsionka świątyni, Symeon nie miał
już wątpliwości. Wszystko było dla niego jasne. Starca nic nie może zwieść, tym bardziej nic nie
może zwieść wierzącego. Symeon ogląda to, czego nikt z obecnych w świątyni nie widział. Jego
stara twarz ożywia się i rozjaśnia, jak nigdy dotąd. To dziecko jest Dzieckiem Bożym. Światłem
na oświecenie świata. Zanim Symeonowi będzie wolno zamknąć oczy na zawsze, ma jeszcze zo-
baczyć i przekonać się, jak naprawdę wygląda... Moc świata i że najmniejszy jest zawsze najważ-
niejszy w królestwie niebieskim.



Ojciec Marian Żelazek – Przyjaciel trędowatych

Ojciec Marian Żelazek, werbista, przez 56 lat pracował
na misjach w Indiach. W latach 70- tych rozpoczął pracę
w świętym dla hinduistów mieście Puri. Na obrzeżach
miasta jego uwagę zwrócili koczujący w nieludzkich
warunkach trędowaci. Trąd ujawnia się w postaci owrzo-
dzeń na ciele, zniekształceń twarzy, a w zaawansowa-
nym stadium człowiek traci palce rąk i nóg. Hinduiści

wyznają system kastowy, w którym ludzie trędowaci należą do kasty
niedotykalnych i są odrzuceni przez społeczeństwo. Misjonarz zwykł
mówić „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” i  na
przekór wszystkiemu rozpoczął pracę wśród trędowatych. Liczył się
dla niego człowiek bez względu na wyznanie czy przynależność kasto-
wą.

Dla ludzi „niedotykalnych” założył kolonię, w której zapewnione
jest leczenie, mieszkanie, żywność i praca. Stworzył też szkołę i
schronisko dla dzieci z rodzin trędowatych. Zapewnił kolonii mały
szpital, kuchnię charytatywną, a także sieć programów pomocowych,
jak kursy szycia, ogrodnictwa, rolnictwa. Jego ogromnym sukcesem
była integracja społeczności trędowatych z miejscową ludnością oraz
nawiązanie dobrych relacji z duchownymi hinduistycznymi, co w tam-
tejszych realiach wydawało się niemożliwe do osiągnięcia.

Z pewnością ojciec Marian nie osiągnąłby tego bez pomocy Bo-
ga, któremu zawierzył całe swoje życie. Często podkreślał, że
„największym zagrożeniem dla naszego życia duchowego jest to, że
możemy pracować dla Chrystusa, ale bez Chrystusa. Modlitwa jest
dla nas, misjonarzy, niezbędna. Gdy ją zaniedbamy, wszelkie nasze
wysiłki będą bezowocne.” Ludzie, których spotykał na swojej drodze
mówili, że był autentycznym świadkiem Ewangelii Miłosierdzia.

Pragnął pracować na misjach aż do końca swojego życia i tak też
się stało. Śmierć zaskoczyła go wśród trędowatych. Odchodził na rę-
kach tych, którym poświęcił całe swoje życie. Zmarł 30 kwietnia 2006
r. w Puri, w wieku 88 lat.

Osoba ojca Mariana może i powinna być inspiracją dla współcze-
snego Kościoła. W swoim życiu wychodził naprzeciw potrzebom kon-
kretnego człowieka- ubogiego, chorego, odrzuconego i w ten sposób
słowa o miłości bliźniego wprowadzał w czyn.

B.W.



Porządek nabożeństw
28.01.2018 – 04.02.2018

niedziela 28 stycznia 2018 – IV Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Ficoń, szwagra, Henryka Urbański,

zm. z pokrewieństwa Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla rocznego
dziecka Mileny Gomółka, rodziców i chrzestnych.

poniedziałek 29 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna ……………………………………………………...………

wtorek 30 stycznia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Renatę Frączek w 1. rocznicę śmierci.

środa 31 stycznia 2018 – Św. Jana Bosko, prezbitera
07:00 Intencja wolna ……………………………………………………...………

czwartek 1 lutego 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za poległego Franciszka Jurecki, żonę Anielę, zm. dzieci z rodzin Jurecki

Gocman, Teodora i Elżbietę Wycisk, zm. z rodzin Wycisk i Benek.
piątek 2 lutego 2018 – O  P

07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla Herberta Czogała z okazji 80. rocznicy urodzin.

sobota 3 lutego 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i Anto-

niego Krybus, Pawła Sługa, 2 żony, Łucję i Antoniego Zimny, Marię i Ber-
narda Czerny, zm. z pokrewieństwa Zimny, Koberski i dusze w czyśćcu
cierpiące.

niedziela 4 lutego 2018 – V Zwykła
07:30 Za zm. Henryka Metzner, Norberta Krzosok, ks. Józefa Gacka oraz za zm.

z rodzin Metzner, Gacka, Krzosok, Mika.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszkę i Joachima Skornia, Annę i Dominika

Pytlik, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo Skornia, Pytlik, Kremser i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. męża Antoniego Konieczny, zm. rodziców, rodzeństwo, teściów, 2
szwagrów, Katarzynę Miłota,  Jana i  Matyldę Wolnik,  2 córki,  3 synów, 3
zięciów, Grzegorza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa Wolnik, Urbań-
ski, Klyta, Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nieszpory niedzielne z błogosławieństwem św. Błażeja.



Informacje duszpasterskie
28.01.2018 – 04.02.2018

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę
kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.

W dzisiejszą niedzielę w Kościele obchodzony jest 65. Światowy
Dzień Trędowatych. Niech będzie to dla nas okazją do objęcia do-
bra myślą i modlitwą zarówno chorych, jak i ich opiekunów.

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom naszych szkół na roz-
poczynające się ferie zimowe życzymy dobrego wypoczynku i nabrania
sił do pracy w nowym półroczu szkolnym. W czasie trwania ferii będą za-
wieszone Msze św. szkolne i spotkania formacyjne przed bierzmowaniem.
We wtorek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie do salki naszą Para-
fialną Radę Duszpasterską.

2. lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, przypada pierw-
szy piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na Msze św. w tym dniu pro-
szę przynieść ze sobą świece, które zostaną pobłogosławione ku
czci Matki Bożej Gromnicznej. Od godz. 09:00 będę odwiedzał

naszych chorych. Zgłoszenia w zakrystii i kancelarii parafialnej.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca – po Maszy św. porannej nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP. Przypada też w tym dniu wspomnienie św.
Błażeja, patrona chorób gardła. Błogosławieństwo za jego wstawiennic-
twem po Mszy św. o godz. 17:00. Dodatkowo błogosławieństwo to będzie
również udzielane w niedzielę po nabożeństwie popołudniowym.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie po Mszach św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Arkadiusz Przybyła, s. Krystiana i Bożeny z parafii św. Mikołaja
w Raciborzu oraz

· Ewa Wolnik, c. Jerzego i Małgorzaty z naszej parafii.
(zapowiedź trzecia)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (02.02, godz.
18:00) Wochnik Halina, Tomala Dorota, Piperek Bernadeta, Białdyga Łu-
cja, Kupka Maria, Krydzińska Joanna, a w piątek za 2 tygodnie (09.02,
godz. 18:00) Stochla Renata, Knap Irena, Wieczorek Beata, Antczak Mał-
gorzata, Wardęga Kazimiera, Mazur Kornelia.


