Litania o zbawienie od głupoty
Zbaw nas od głupoty, Panie!
Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną.
Nie umiemy żyć,
nie umiemy myśleć,
nie umiemy patrzeć,
nie umiemy słyszeć,
nie umiemy niczego przewidzieć,
nie umiemy z nieszczęść
wyciągnąć zbawiennych nauk.
I tak wspinamy się
- zgraja ludzi,
opętanych żądzą zdobywania po stromej drabinie złudzeń,
a jej szczeble pękają i łamią się
pod ciężarem naszych
nierozważnych kroków.
Czyniąc wszystko na przekór
zdrowemu rozsądkowi i przyrodzonej
skłonności do trwania,
idziemy urojoną drogą
do urojonego celu.
W klęskach naszych upatrujemy
zwycięstwa, w zwycięstwach nie
widzimy zarodków klęski,
w nonsensie upatrujemy sens,
a mowę, ten przywilej i chlubę
naszego wybraństwa,
uczyniliśmy narzędziem pustej
paplaniny i brzydoty,
i jadowitego kłamstwa, na którym
usiłujemy zbudować wielkość człowieka.
Boże nieskończonej mądrości,
Stworzycielu doskonałego kosmosu
i najpiękniejszej ziemi,
nieśmiertelnej duszy i mózgu,
i szarych komórek, i pięciu zmysłów,
i wolnej woli, wyzwól nas z drapieżnych
szponów głupoty,
tej czarnookiej kusicielki,
wabiącej nas na wszystkich
rogach historii
jak na rogach ulic.
Od tej sprawczyni
naszych błazeńskich zamiarów
i czynów, i upadków,
i jałowego życia,
i daj nam mądrość oczyszczenia,
nam... synom ziemi,
soli zwietrzałej i bezużytecznej.
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EWANGELIA Łk 4, 21-30
Jezus odrzucony w Nazarecie

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się
te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,
w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc,
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich
miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Medytacja nad Słowem Bożym

Jezus naucza w synagodze w swoim rodzinnym Nazarecie. Mówi o Duchu Bożym,
który na Nim spoczywa (jak słyszeliśmy o tym w ubiegłą niedzielę), obwieszcza rok łaski
i zmiłowania od Boga. Obecni w synagodze słuchają Go z zainteresowaniem, ale też i z
rosnącym zdziwieniem: „Czyż nie jest to syn Józefa?” Inaczej mówiąc: znamy całą Jego
rodzinę, nic w niej szczególnego, a zatem skąd On to ma? I dlaczego to właśnie Jemu jest
dane tak nauczać, a nie komuś z naszych synów?
Wkrada się zazdrość i zawiść, których konsekwencją jest zdystansowanie się do osoby,
odrzucenie i niewiara w jej nadprzyrodzoną moc. Tego właśnie doświadczył Jezus nauczając
wśród swoich w Nazarecie. A odwołując się do dwu przykładów ze Starego Testamentu pokazał
im, że to, co liczy się przed Bogiem, to wiara i zaufanie, a nie formalna przynależność
do Narodu Wybranego.
Czy nie byłoby zbytnią śmiałością powiedzieć dziś, że to, co i obecnie liczy się przed
Bogiem, to wiara i zaufanie w Niego, a nie formalna przynależność do Kościoła?…
Roman Brandstaetter

ks. Wojciech Michniewicz
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Intencje mszalne
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1700

Intencja
1) + Józefa, Tomasz Pawłowscy
2) Z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Wiesławy i Karola z ok. 35 rocz. ślubu
Chrzest: Mateusz Krawczyk
+ Anna Wysocka
1) + Zofia Surdyk
2) + Kazimierz Walczak
+ Janusz, Prakseda Perl i zm. z rodz., Tekla, Jan Matusz, Danuta,
Włodzimierz, Maciej Kasprzak
+ Stefan Męch

02.02.2019
Sobota

1700

800

+ Gabriela Cichowicz

1700

+ Maria Bukowska

800

W int. Parafian
1) + Józef Przybyszewski
2) + Kazimierz Walczak
+ Hilary Błoch (2 r. śm.), Monika, Bogdan Fabiś, Marek Drygalski i
zm. z rodzin
+ Leon Sucholas
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W int. Parafian
+ Aleksandra, Zygmunt, Jadwiga Onuszkiewicz oraz Jan, Jadwiga
Łukaszewscy i zm. z rodziny
+ Marianna, Władysław Giza

1700

+ Barbara Hanczewska

800

800

+ Anna Przybysz
1) + Jerzy Janasek (9 r. śm.), jego rodzice, Łucja, Władysław i zm.
rodzeństwo
2) int. Dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny
i Daniela z ok. 3 rocz. ślubu
W int. chorych, starszych i cierpiących z okazji Dnia Chorych

1000

W int. Doroty i Jana z ok. 25 rocz. ślubu

1200

+ Florentyna, Edmund, Ryszard Pater

1700

+ Mieczysław Jóźwiak

1700

1700
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Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
Wczoraj przypadła 70 rocznica ingresu do Katedry Gnieźnieńskiej Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj w Katedrze Ks. Prymas będzie przewodniczył
Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia oraz w łączności z Dniem
Życia Konsekrowanego, w intencji wszystkich osób zakonnych w naszej Archidiecezji.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP i III Gimnazjum odbędzie się
we wtorek 5 lutego 2019 r. o godz. 17.30.
Zapraszamy w środę na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy przed wieczorną Mszą
św. oraz w sobotę przed poranną Mszą św. na Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP.
Koło Żywego Różańca modli się w lutym w intencji osób chorych, cierpiących oraz
pomagających im i za służbę zdrowia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w pierwszy
czwartek miesiąca lutego o godz. 16.30.
W przyszły poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta
w intencji chorych i cierpiących z udzieleniem Sakramentu Chorych zostanie odprawiona
w przyszłą niedzielę 10 lutego o godz. 8.00.
Chorych i cierpiących zapraszamy również do wspólnej modlitwy z Księdzem Prymasem,
który z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego odprawi Mszę św. w niedzielę
10 lutego br. o godz. 7.00, która będzie transmitowana przez Radio Plus Gniezno na
częstotliwości 89,5 FM. Członków rodzin prosimy o pomoc w wysłuchaniu tej transmisji
swoim bliskim.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka
kobiet karmiących i w chorobach piersi,
•
6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim
Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.
W związku z urlopem informuję, że od 6 lutego do 21 lutego 2019 r. będę nieobecny.
Zastępował mnie będzie ks. kan. Jakub Dębiec.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W następną, II niedzielę miesiąca ofiary z
przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
wtorek - 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 - 15.00
sobota - 9.00 - 12.00

