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Refleksja
Dlaczego księża niezwykle rzadko pracują duszpaster-

sko w parafiach, z których pochodzą? Ponieważ w środowi-
sku, w którym się ktoś wychował, w którym dorastał, w któ-
rym ma się licznych krewnych i znajomych, bardzo trudno
jest pełnić misję proroka. Zwłaszcza jeżeli trzeba mówić rze-
czy trudne, stawiać wymagania, wyliczać błędy, wskazywać
właściwą drogę. Tak jest od wieków.

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. Traktowany
jest z podejrzliwością. Doświadczyli tego najwięksi: Izajasz, Jeremiasz, Eliasz,
Elizeusz. Doświadczył tego Jan Chrzciciel. I doświadczył Jezus. Gdy przyszedł
do swego rodzinnego Nazaretu, aby powiedzieć rzecz najważniejszą, że w Jego
osobie wypełniły się słowa Pisma Świętego, spełniły się obietnice, na realizację
których naród wybrany oczekiwał od wieków, oni popatrzyli nieufnie. Nie
chciało im się pomieścić w głowach, że oto Ten, którego znają od najmłod-
szych lat, który wraz z nimi uczył się, bawił, pracował, cieszył i smucił, dla
którego ich codzienność była także jego codziennością, jest Mesjaszem. Nie tak
sobie wyobrażali Mesjasza. Ich „mesjasz” nie mógł być człowiekiem z sąsiedz-
twa.

Święty Ambroży uważał, że postawa mieszkańców Nazaretu wobec Jezu-
sa wynikała z zazdrości. „Daremnie oczekujesz pomocy Boskiego miłosierdzia,
jeżeli zazdrościsz komuś owoców jego cnoty. Pan bowiem gardzi zazdrosnym i
od tych, którzy dobrodziejstwa Boże w innych prześladują, odwraca cuda swej
potęgi”.

Jezus nie dokonał w Nazarecie wielkiego znaku, bo nie znalazł tu wystar-
czająco silnej wiary. Zachował się jednak tak, jakby nie zgadzał się z zasadą,
którą sam na podstawie dziejów proroków wypowiedział. Podjął próbę dopro-
wadzenia mieszkańców Nazaretu do wiary. A kiedy spotkał się z odrzuceniem,
nie zrezygnował, lecz postanowił zwrócić im uwagę, że popełnili duży błąd.

Zdenerwowani ziomkowie Chrystusa nie zdołali Go strącić z góry. Jezus
poszedł do innych, nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie obraził się jednak na
mieszkańców Nazaretu. Wiedział, że przyjdzie chwila, kiedy będą bardzo
chcieli, aby u nich dokonało się to wielkie dobro, którego dzięki wierze do-
świadczyli inni.

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszyst-
kim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiaj o godz. 14:00 nieszpory niedzielne z  poświęceniem  świec  i
książeczek do nabożeństwa dzieci pierwszokomunijnych oraz błogosła-

wieństwem ku czci św. Błażeja z prośbą o zachowanie od chorób gardła.
We wtorek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po Mszy św. po-
święcenie chleba i wody ku jej czci.

W czwartek o godz. 16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłań-
skich, zakonnych i misyjnych.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna.
W przyszłą sobotę (09. lutego) w  klasztorze Annuntiata odbędzie się kolejne
czuwanie dla młodzieży. Początek jak zwykle o godz. 20:00.

W przyszłą niedzielę o godz. 14:00 nabożeństwo w intencji chorych z
błogosławieństwem a po nim spotkanie dla chorych (wraz z osobą to-

warzyszącą) w Centrum Eichendorffa organizowane przez nasz Caritas. Oso-
by chętne do wzięcia udziału w spotkaniu są proszone o zapisanie się na li-
stach wyłożonych z tyłu kościoła.
Kancelaria parafialna jest czynna jak zwykle: w dni powszednie pół godzi-
ny po Mszach św.

Zachęcam do bardzo wczesnego słuchania Radia Doxa. Od poniedział-
ku do piątku Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Ma-
ryi Panny. Poranne wysławianie Maryi rozpoczyna się o 5:30. Przypo-
minam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM, a
także na www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórko-
we z systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło „Doxa”)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W przyszły piątek (08.02.2019, godz. 17:45) Kowalczyk, Burda, So-
bocik, Weihser, Kretek, Gawlik, a w piątek za 2 tygodnie (15.02.2019, godz.
17:45) Kobza, Gawlik, Badurczyk, Kasek, Budnik, Kaczyńska.

Informacje duszpasterskie
03.02.2019 – 10.02.2019

poniedziałek 11 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 ……………………………………………………………………………………
wtorek 12 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i Antoniego

Krybus, Pawła Sługa, 2 żony, Łucję i Antoniego Zimny, Marię i Bernarda Czer-
ny, za zm. z pokrewieństwa Zimny-Koberski i za dusze w czyśćcu cierpiące.



Św. Agata

Agata (etymologicznie z j. greckiego: dobra) zwana Sy-
cylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijań-
stwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim
w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano akta mę-
czenników; większość z nich nie doczekała do naszych cza-
sów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku.

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii
na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświę-
cić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uro-
da zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zapro-
ponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w od-

rzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześla-
dowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan areszto-
wał Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewin-
ności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afro-
dyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortu-
ry, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzę-
sienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał
zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła
śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.
Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież
Symmachus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą
bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w
roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św. Chryzogona
na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej
czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało św. Agaty znajduje się
w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki
któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia.

W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i
wodę, które mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone ka-
wałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku prze-
ciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by
je uchronić od zarazy. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz lu-
dwisarzy. Wzywana jest przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.

W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszcza-
mi, którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w
rękach, kość słoniowa – symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej,
palma męczeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca – sym-
bol Chrystusa.

Porządek nabożeństw
03.02.2019 – 12.02.2019

www.intencje.lubowice.eu

niedziela 3 lutego 2019 – IV Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. ojca Karola Metzner, brata Henryka, Norberta Krzo-

sok, ks. Józefa Gacka oraz za zm. z rodzin Metzner-Gacka-Krzosok-Mika.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Annę i Al-

fonsa Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk, Maksymiliana
Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

14:00 Nieszpory z poświęceniem świec i książeczek dzieci I-Komunijnych.
poniedziałek 4 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji urodzin.
wtorek 5 lutego 2019 – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
17:00 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-Urbański
-Klyta-Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące. Poświęcenie chleba i wody.

środa 6 lutego 2019 – Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
06:30 Do Bożego Miłosierdzia o zdrowie dla ciężko chorej Elżbiety Malik.
czwartek 7 lutego 2019 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, rodzi-

ców Józefa i Edeltraudę Wycisk, Franciszka Wycisk, Łucję Piperek, Mał-
gorzatę Wolnik, Marię Wojtek i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 8 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Wilhelma Basista rodziców, rodzeństwo, Annę i Teofila Wolnik,

dzieci oraz za zm. Małgorzatę Kowalczyk.
sobota 9 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Lu-

dwika Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerar-
da, pokrewieństwo Badurczyk-Kurzela, zm. kapłanów i siostry zakonne.

niedziela 10 lutego 2019 – V Zwykła
08:00 Za zm. Cecylię Kurek, rodziców Józefę i Klemensa Foltys, Ignacego i Pau-

linę Kurek, syna Herberta, Herberta Wochnik, zm. z pokrewieństwa, dziad-
ków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus,
rodzeństwo, Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące i poległych na wojnie.

14:00 Nabożeństwo w intencji Chorych i Cierpiących naszej parafii z błogosła-
wieństwem chorych.


