
Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce. 
Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.  

Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;  
Niech się odmieni, oblicze ziemi, tej ziemi. 

"Duch Pański spoczywa 
na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uci-
śnionych odsyłał wolny-
mi, abym obwoływał 
rok łaski Pana".   
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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 1, 1-4; 4, 14-21 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak 
nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postano-
wiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym 
czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwycza-
jem do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisa-
ne: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwio-
ne. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 

Czy rozumiesz co mówi Jezus? 
           Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. 
            Nauczyciel właśnie wprost obiecał ulgę tym, którzy źle się mają. Tym, którzy mają proble-
my większe lub mniejsze. Czy to oznacza, że zapłaci nasze zaległe rachunki albo zadzwoni do 
nas z propozycją pracy? Niekoniecznie. Poczucie, ze nam należy się pomoc i Pan Jezus powi-
nien nam pomagać zakrawa o zarozumiałość i przedmiotowe traktowanie Boga. Chrystus po-
maga wszystkim, ale na swój sposób. Może się więc zdarzyć, że nie każdy więzień, któremu 
jest głoszona wolność, będzie mógł ją odzyskać. Przecież jest w więzieniu nie bez powodu. 
Tak samo nie każdy niewidomy od razu przejrzy na oczy, bo nie każdy z nich jest już gotowy 
doświadczyć tego wszystkiego, co pokażą mu oczy. 
          Tu więc jest problem człowieka. Narzekamy, że nam źle, że świat dookoła jest nie taki 
jak trzeba, a nie zastanawiamy się czy sami jesteśmy godni żyć w lepszych warunkach. 
Jeśli nie wykonujesz pracy rzetelnie i uczciwie, to dlaczego Jezus miałby Ci pomóc znaleźć 
lepszą? Jeśli nie odnosisz się z miłością do bliźnich, to dlaczego Bóg miałby zesłać na Twoją 
drogę miłych ludzi? 
          Módlmy się, abyśmy byli godni łask, które ma dla nas Pan Jezus. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 

CZY KOŚCIÓŁ 
MA SENS? – abp 
Grzegorz Ryś, Piotr 
Sikora 
Czy Kościół posiada 
prawdę objawioną? 
Czy można mieć bli-
ski związek z Jezu-
sem i jednocześnie 
kwestionować Ko-
ściół? Czy można 
prowadzić życie 
chrześcijańskie bez 
Kościoła? Pytania te 

pozostają dla wielu fundamentalne w sytua-
cji, gdy instytucja ta znajduje się w kryzysie. 
Abp Ryś w rozmowie z Piotrem Sikorą mie-
rzy się z kwestiami dotyczącymi uwikłania 
Kościoła w politykę, sojuszu z władzą oraz 
krytycznego nastawienia wielu hierarchów 
do osób homoseksualnych.  
 

MOJA MISJA 
TRWA. OJCIEC 
DOLINDO RUO-
TOLO. JEZU, TY 
SIĘ TYM ZAJ-
MIJ! CZĘŚĆ 2 – 
Joanna Bątkie-
wicz-Brożek 
Autorka bestselle-
rowej biografii i 
wicepostulatorka 
procesu beatyfika-
cyjnego ks. Dolin-
do Ruotolo, konty-
nuuje podróż śla-
dami niezwykłego kapłana z Neapolu. Od-
krywa pozostawione przez niego dziedzictwo 
i proroctwa, a także ukazuje jego heroiczną 
drogę krzyża. Dlaczego był wyszydzany i 
odrzucony przez Kościół, któremu pozostał 
posłuszny do końca? Kto chciał go zniszczyć 
i czemu toczył zażartą walkę z dziełami mi-
styka z Neapolu? Jak o. Dolindo widział rolę 
kobiety w Kościele? Co mówi w przesłaniu z 
zaświatów i swoim duchowym testamencie? 
Ta porywająca opowieść o skromnym kapła-
nie z Neapolu będzie dla wielu czytelników 
ogromnym zaskoczeniem. 

Ponownie w sprzedaży jest też książka o śp. 
Księdzu Prałacie - „Wystarczyła Mu sutan-
na uboga… Ks. Marian Rajchel”. 



Rekrutacja do Przedszkola im. 
bł. Edmunda Bojanowskiego, 

prowadzonego 
rzez Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek NMP, rozpocznie 
się 24 stycznia. Karty zapi-

su będą wydawane w przedszko-
lu.  Niektóre owoce pracy z 

dziećmi można obejrzeć na stro-
nie youtube  Przedszkolaki bł. 

Edmunda Jarosław”. Poniżej link 
do występu na Dzień Babci i 

Dziadka 

youtu.be/rsu4PkjXdyU 


