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UWAGA! Niedzielne Msze Święte przywrócone z ograniczeniami (zobacz komunikat na polskiej
stronie kościoła Immaculate Conception)

 MARGARETKA – Modlimy się za kapłanόw: Proboszcza - Ks. S. DeCarlo, Ks. St. Witczaka, Ks.Biskupa
D. Miehm i Ks. W. Moloney. Pamiętajmy o naszych duszpasterzach
 23 STYCZNIA - 11:30 – intencja: śp. Jadwiga Kończalska – zamówiona przez Bonnie Allen
 Celebrans: Ks. S. DeCarlo
 Mόdlmy się za chorych, cierpiących, za służbę zdrowia, za rządzących. Prośmy o Miłosierdzie Boże
nad światem, o nawrόcenie grzesznikόw. Szczegόlnie gorąco mόdlmy się o zakończenie pandemii
koronawirusa.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 23 stycznia - błogosławieni Wincenty Lewoniuk i Towarzysze, męczennicy z Pratulina
• 24 stycznia - św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
• 27 stycznia - bł. Jerzy Matulewicz, biskup
• 28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
Inicjatywy Centrum Życia i Rodziny –
Wesprzyj promowanie sakramentalnych
małżeństw!

W pierwszym czytaniu Izraelici (cały lud jak

jeden mąż) (…) domagali się od pisarza
Ezdrasza,
by
przyniósł
księgę
Prawa
Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi.
Kapłan Ezdrasz (…) czytał z tej księgi na placu
przed Bramą Wodną od rana aż do południa
(…) Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa
Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak
że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz,
Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli
do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie
płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.
Dziś właśnie należy wrócić do źródła – przeczytać prawo, ze zrozumieniem i domagać się jak
tamci aby znów obowiązywało prawo – boskie najpierw, a za nim ludzkie takie jak Karta Praw
Obywatela i Konstytucja. Prawie dwa lata zawieszonych praw i zastosowanych obostrzeń i
wróciliśmy niemal do punktu wyjścia. Rządzący gubią się w wyjaśnieniach a ich kręte ścieżki
wiele razy miały być „ostatnią prostą”. Obietnice powrotu do normalności gdy tylko poddamy się
zabiegowi, który miał nas zabezpieczyć i przerwać łańcuch zakażeń. Nie przerwał! Nowe
wybuchy ognisk wśród populacji z jedną, dwiema, trzema dawkami leku, który nie leczy a do
tego nienawiść do tych którzy mają pełne prawo do rezygnacji z zabiegu i chcą przestrzegania
tajemnicy lekarskiej. Władze nie dostrzegają dyskryminacji. Nie wolno także używać jakże
popularnego w innych przypadkach zawołania: Moje ciało – Mój wybór!
Jak w takim razie można po raz kolejny zamykać stadiony, restauracje czy siłownie – miejsca do
których wstęp mają tylko 100% zaszczepieni. Odwoływać zawody sportowe z powodu
zwiększonej liczby wyników testów pozytywnych wśród zawodników, którzy WSZYSCY bez
wyjątku należą do grupy uprzywilejowanej gdyż poddali się przymusowo szczepieniu. Kolejne
doniesienia prasowe przebąkują, że może coś nie tak, ale winowajcą mają być ci co nie poddali
się procedurze, która okazuje się nie ratuje jak obiecywano. Media kreują własne bezpodstawne
teorie jakoby to była pandemia niezaszczepionych a przecież każdy podejmuje decyzję zgodną z
własnym sumieniem i może nie chcieć, albo ze względu na stan zdrowia nie może, wziąć
eksperymentalnego preparatu, nie mówiąc już o tych którzy chorobę przeszli i nabyli naturalną
odporność. Być może właśnie dziś Jezus tak jak wtedy okazuje się nam jako ten, który niesie
nam Dobrą Nowinę a my z ufnością czekamy na to czego dokona.

„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 wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli”. (Łk 4, 14-21)
Niech i nasze oczy będą utkwione w Nim… Módlmy się o rok łaski od Pana…

