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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom po-

kazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowe-

go. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu 

się ze złem. 

 W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Trędo-

watych. To szczególna okazja, by pomodlić się za cierpiących 

na tę straszliwą chorobę, za tych, którzy im spieszą z pomocą, a 

także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych. 

 W piątek – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także 

świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. Na każdej Mszy św.  poświęcenie 

gromnic. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:30  i 17:00. 

W Dobryni Msza Św. o godz. 16:00. Składka z tego dnia prze-

znaczona na klasztory kontemplacyjne naszej diecezji. W tym 

tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i 

pierwsza sobota miesiąca.  Spowiedź w tygodniu przed każdą 

Mszą Św., a w piątek od godz.16:00. Spowiedź w Dobryni  w 

piątek od godz. 15:30. 

 Za tydzień I niedziela miesiąca / adoracyjna / - po sumie 

zmiana tajemnic różańcowych. Msza Św. o godz. 11:00 /w Do-

bryni 9:45/ z udziałem dzieci. Składka na seminarium duchowne  

i cele diecezjalne. 

 Dziś o godz. 15:00 w dębowieckim sanktuarium comiesięcz-

ne spotkanie  trzeźwościowe.  

 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie scholii parafialnej. 

 W sobotę dowolne wspomnienie św. Błażeja, patrona od 

chorób gardła. W tym dniu można przyjąć specjalne błogosła-

wieństwo chroniące przed chorobami gardła oraz poświęcenie 

jabłek. 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie, która sprzątała naszą świąty-

nię w ubiegłym tygodniu oraz złożoną ofiarę. Na sobotę prosimy 

c.d. mieszkańców Radości. Prosimy także, o rozebranie dekora-

cji świątecznej. Jeszcze raz Bóg zapłać za wkład włożony w tak 

piękny wystrój naszego kościoła.  

 Trwają zapisy  na pielgrzymkę do Włoch. Można ich doko-

nać w zakrystii lub kancelarii do połowy marca z zaliczką 400zł.  

 W związku z rozpoczynającymi się feriami oraz zagrożenia-

mi, jakie niesie sezon zimowy strażacy Państwowej Straży Po-

żarnej i OSP apelują o rozwagę i zachowanie elementarnych 

zasad bezpieczeństwa. W szczególności przypominamy, aby nie 

wchodzić na zamarznięte rzeki, jeziorka lub inne akweny wod-

ne. U sołtysa w Cieklinie  można zapisać się na ziemniaki z 

okolic Sieradza.  

 W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do 

wieczności śp. Włodzimierz Setlak. 

Najbardziej święty wśród 
uczonych i najbardziej uczony 

wśród świętych. 

Św. Tomasz z Akwinu jest niezwykle barwną posta-
cią, nie tylko w historii Zakonu Dominikanów, ale 
także w historii Kościoła i Europy. Jego świętość jest 
dowodem na to, że możliwe do pogodzenia jest ro-
zumowe poznanie i życie wiary. Urodzony ok. 1225 
r. w Rocca Secca w hrabstwie Akwin, swoją młodość 
spędził jako oblat w benedyktyńskim opactwie 
Monte Cassino. W 1239 r. opactwo zostało zajęte 
przez wojska cesarza Fryderyka II. Tomasz opuścił 
benedyktyński klasztor i udał się na studia do Nea-
polu. Tam poznał dominikanów i w 1244 r. przyjął 
habit Zakonu Kaznodziejskiego. Jego decyzja spo-
tkała się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziny. 
Wobec nieugiętej postawy Tomasza matka i bracia 
postanowili siłą powstrzymać go od kontynuowania 
życia w Zakonie dominikańskim. Uprowadzony 
przez rodzonych braci w czasie podróży do Paryża, 
przez rok więziony był w rodzinnej posiadłości Roc-
ca Secca. Po otrzymaniu zgody na powrót do domi-
nikańskiej wspólnoty, odbył nowicjat i studia 
w Paryżu. Następnie studiował w Kolonii pod 
okiem dominikanina – św. Alberta Wielkiego. Świę-
cenia kapłańskie przyjął ok. 1250 r. W 1256 r. uzy-
skał najwyższy w tamtych czasach stopień naukowy 
– został Mistrzem Świętej Teologii. Dla św. Tomasza 
głównymi środkami do osiągnięcia świętości były 
pokora i umiłowanie prawdy. Czasem dochodziło 
między nimi do pozornego konfliktu. W czasie stu-
diów jeden z kolegów spostrzegł, że Tomasz nie 
sporządza notatek ze słuchanego wykładu. Myśląc, 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

17.00  †Czesława Żychowska / greg.29 

           †Józefa i Józef Buczyński 

Wtorek 

17.00 †Czesława Żychowska greg. 30 /zakończenie/ 

          †Julian Kowalski 

Środa 

8.00    †Jan i Katarzyna Świątek  

17. 00 †Genowefa, Kazimierz i Stanisław Stani-

szewski  

Czwartek 

17. 00 †Józefa Buczyński w r. śm. 

           †Maria Cygan 

Piątek—Ofiarowanie Pański 

8.30  †Włodzimierz  Setlak w 7 dzień po śm. 

         †Andrzej Zimowski w 4 roczn.śm 

17.00 †Krystyna Żychowska od matki chrzestnej 

Sobota 

8.00 †Czesława Żychowska od brata Jana 

        †Leopold Szudy w 18 rocz. śm. raz zmarli ro-

dzice z obu stron 

 

Niedziela 

7. 00 †Emil i Alfreda Świątek  

         †Bronisława Rzońca 

8. 30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla Eleonory w 99 

roczn. urodzin 

11. 00 †Aleksander Budziak w 3 roczn. śm. 

           †Aleksander Szudy w 30 dzień po śm. od 

brata Alfreda z żoną 

15. 00 †Józef Rzońca w 24 rocz. śm  

 

 

O. Jan Filipek we wtorek zakończy Msze Św. 

greg. za Śp. Bogumiła Żychowskiego, nato-

miast od czwartku rozpocznie Msze greg. za 

Śp. Władysławę Ślusarczyk  int. od uczestni-

ków pogrzebu, które odprawia na Jasnej Gó-

rze. 

 

 

DOBRYNIA  

 
Czwartek 16.00 †Aleksander Brej w 3 rocz. śm.  

Piątek 16.00 †Ewa i Władysław Szewczyk oraz 

Bronisława i Eugeniusz  Kamiński 

Sobota  za parafian 

Niedziela  9.45 †Teresa i Stanisław Krzyśko  
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SŁOWO ŻYCIA 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdu-
miewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek 
opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto 
jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź 
z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet du-
chom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».             Mk 1, 21-28 

że wynika to z braku zrozumienia treści wykładu, student ten posta-
nowił mu pomóc. Podszedł do Akwinata i zaproponował wyjaśnienie 
omawianej w czasie wykładu kwestii. Zanim Tomasz zdążył zaprote-
stować, kolega rozpoczął objaśnianie tematu. Aby go nie urazić, To-
masz cierpliwie słuchał, jednak kiedy student popełnił błąd i zaczął 
plątać się w rozumowaniu, Tomasz pospieszył mu z pomocą. Spro-
stował pomyłkę i wyłożył resztę tematu znacznie jaśniej niż wykła-
dowca. Następnie szczerze przeprosił oniemiałego ze zdumienia ko-
legę za przerwanie jego objaśnień. Nazywany przez kolegów 
„milczącym wołem” poruszył świat ówczesnej teologii i stworzył sys-
tem będący podstawą współczesnego nauczania Kościoła. W ciągu 22 
lat pracy naukowej stworzył ok. 100 dzieł. Było to możliwe tylko przy 
skorzystaniu z pomocy kilku sekretarzy. Zdarzało się, że Tomasz 
dyktował nawet do 4 dzieł dotyczących różnych zagadnień jednocze-
śnie. Taki sposób pracy stanowił rozwiązanie dla jednego ważnego 
problemu – dzieła Tomasza pisane były czytelnym pismem. Święty 
odznaczał się bowiem bardzo trudnym do odczytania charakterem 
pisma. Współcześni badacze charakteryzują je mówiąc, że wygląda 
ono jakby ręka nie nadążała za myślą. Studium było dla Tomasza 
drogą do poznania Boga. Kiedy przerwał działalność naukową, co 
nastąpiło po nocy spędzonej na modlitwie, tłumaczył, że dane mu 
było zobaczyć takie rzeczy, iż wszystko, co do tej pory napisał wydaje 
mu się jak słoma. Tomasz jest twórcą dewizy „Contemplata aliis tra-
dere”. Studium było dla niego ciągłą kontemplacją Bożej rzeczywisto-
ści, pisanie i głoszenie kazań – przekazywaniem owoców tej kontem-
placji innym. Nieustannie pogrążony w Bogu, często zatapiał się w 
myślach w czasie nawet prozaicznych czynności jak np. spożywanie 
posiłku do tego stopnia, że siedzący obok bracia musieli mu przypo-
minać o spożyciu pokarmu. Św. Tomasz jest autorem tekstów liturgii 
Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. Hymny i teksty te w prosty spo-
sób ukazują miłość Boga, który Sam dał Siebie pozostając z uczniami 
w Eucharystii. Widać tutaj jak wielką czcią darzył Tomasz właśnie 
Eucharystię. Ponadto wyraża on swoje przekonanie, że w przestrzeni 
wiary są miejsca niedostępne dla rozumowego poznania. Świadczy to 
nie tylko o ogromnej pokorze Tomasza, ale także o jego świadomości 
całkowitego uzależnienia od Stwórcy. Życie św. Tomasza doskonale 
pokazuje, że tylko poprzez nieustanne zgłębianie i odczytywanie 
prawd Bożych można zaopatrzyć się w materiał konieczny do sku-
tecznego przepowiadania. Wskazuje także, że niezbędnym elemen-
tem tego przepowiadania jest pokora i otwarcie się na Bożą łaskę. O 
skuteczności takiej drogi do osiągnięcia zbawienia świadczy fakt, że 
Tomasz został kanonizowany przez Jana XXII już w 1323 r., czyli w 
niecałe 50 lat po śmierci. Dziś 28 stycznia obchodzimy jego liturgiczne 
wspomnienie. Św. Tomaszu—módl się za nami. 


