
Święty Alfons Liguori powiada krótko: »Kto się modli, będzie zbawiony, kto się 

nie modli, będzie potępiony«.  

I na jakiejże powadze opierają się ci uczeni i święci mężowie? Oto na słowie 

samego Boga.  

Pan Jezus powiedział wyraźnie: »Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a 

znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono«. (Mat. 7, 7). »Trzeba się 

zawsze modlić, a nie ustawać«. (Łuk. 18, 1). Święty Jakób Apostoł napisał: »A 

jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie 

wszystkim dawa a nie wymawia, a będzie mu dana«. (Jak. I. 5).  

Przyczyna tej konieczności modlitwy jest oczywista. Bez pomocy łaski nic 

dobrego ku żywotowi wiecznemu uczynić nie możem. »Beze Mnie nic czynić nie 

możecie«. (Jan 15, 5). 

Dlatego też i święty Sobór Trydencki orzekł: »Kto by twierdził, że bez 

poprzedzającego natchnienia Ducha Świętego i bez Jego pomocy człowiek może 

wierzyć, mieć nadzieję, miłować albo pokutować jak należy, aby przez to łaski 

poświęcającej dostąpił, niech będzie wyklęty«. (Sess. 6, can. 3.)  

Skoro więc bez wsparcia łaski nic z siebie samych na żywot wieczny 

zasługującego uczynić nie możemy, a tego wsparcia Bóg zazwyczaj nie udziela, 

tylko tym, którzy o nie proszą — oczywista, że modlitwa koniecznie jest 

potrzebna. »Wierzymy, że nikt zbawionym nie będzie, tylko ten, kogo Bóg 

wezwie; że nikt wezwany bez pomocy łaski zbawić się nie może: że nikt tej łaski 

nie zasłuży, jedno ten, kto się modli«. (Gennad. u. ś. Aug.).  

2. Modlitwa jest skuteczną. Pan Bóg obiecał wysłuchać modlącego się doń 

człowieka: »Wołaj do Mnie, a wysłucham cię« (Jer. 33, 3.). »Proście, a będzie 

wam dano« (Mat. 7, 7.). »Albowiem każdy, który prosi, bierze« (Łuk. 11, 10.). 

»Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli o co prosić będziecie Ojca w Imię 

Moje, da wam« (Jan. 16. 23).  

Dlatego też Ojcowie święci nazywają modlitwę wszechmocną, to znaczy, że ona 

wszystko może u Boga. Kto się uzbroi tym wielkim orężem modlitwy, ten nie 

zgrzeszy, a gdyby już był w grzechach, tedy przez modlitwę się podniesie. »Przez 

modlitwę zwyciężają się wszystkie zasadzki i potęgi nieprzyjaciół« (Św. Aug.). 
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Trzecia Niedziela  

po Objawieniu Pańskim 
24 - 31.01.2021 

24 stycznia 2021 roku.  

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na 

Rynku. Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć 

limit liczby osób, które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach. 

Dziś obchodzimy Trzecią Niedzielę po Objawieniu Pańskim. Teksty 

znajdziemy w Mszaliku od str. 121. 

Msza św. jest sprawowana o potrzebne i obfite łaski dla Andżeliki i Mateusza 

w drugą rocznicę ślubu. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwartek i sobotę 

o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Siedemdziesiątnicy. Rozpoczynamy tzw. 

Przedpoście. Uwaga! Msza św. będzie o godz. 13:30. 

Wolne intencje w 2021 roku są w następujące dni:  

w październiku: 28, 30, 

w listopadzie: 16, 23, 27, 

w grudniu: 11, 14, 18, 21, 23, 30, 

Intencje na rok Pański 2021 można zamawiać pod adresami: 

 tradycjabytom@gmail.com lub intencje.tradycja@vp.pl 

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią: Obowiązek 
zakrywania ust i nosa (jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to musi nosić tzw. 
przyłbicę). Zachowanie co najmniej 2m odległości od siebie (zwłaszcza przy 

balaskach). co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie 
sprawowania liturgii: 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła 
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Porządek Mszy i Nabożeństw 
24.01.2020 – 31.01.2021 

 

 

 

24.01. Niedziela 

Trzecia po Objawieniu Pańskim 
2 121 

13:30 Msza: O potrzebne i obfite łaski dla Andżeliki i Mateusza 

w drugą rocznicę ślubu. 

  

25.01. Poniedziałek   

    

26.01. Wtorek 

św. Polikarpa, bpa i męcz. 
3 

662 

760 

19:00 Msza: w pewnej intencji (WD).   

27.01. Środa   

    

28.01. Czwartek  

św. Piotra Nolasko, wyzn. 
3 

696 

762 

19:00 Msza: Za ++ rodziców - Bronisławę i Jerzego Dziura, 

brata Piotra, Marka Czekierda oraz krewnych i 

znajomych. 

  

29.01. Piątek    

    

30.01. Sobota  

św. Martyny, dziew. i męcz. 
3 701 

19:00 Msza: Za Ewę Bochenek podziękowanie za udzielone 

łaski w dniu 50. rocznicy urodzin. 

  

31.01. Niedziela 

Siedemdziesiątnicy  
2 134 

13:30 Msza: Za + Bogumiłę Pankiewicz w 5 rocznicę śmierci.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
O MODLITWIE 

 

Święty Alfons Liguori napisał wielką ilość książek bardzo budujących i 

pożytecznych dla wszystkich wiernych, żadnej jednak tak wysoko nie cenił, jak 

małą jedną książeczkę »O modlitwie«! »Chciałbym — powiada on — 

wydrukować tyle egzemplarzy tej książeczki, ilu jest wiernych na ziemi, aby 

każdy dostał ją do rąk i przekonał się, jak bardzo potrzebna nam jest modlitwa«. 

Potem żali się święty Doktor Kościoła na zaniedbywanie modlitwy przez 

wiernych; najbardziej bolało go to, że kaznodzieje i spowiednicy mało zwracają 

uwagę swych słuchaczów i penitentów na konieczność modlitwy, że nawet 

książki duchowne nie dosyć o tem pouczają. »Wszystko inne bez modlitwy na 

mało się przyda« powiada św. Alfons. »Jeżeli się modlić nie będziemy, 

sprzeniewierzymy się wszelkim łaskom i oświeceniom, i postanowieniom 

naszym«.  

Ponieważ ta książka, którą teraz masz w ręku, drogi chrześcijaninie, ma się 

przyczynić do twego zbawienia, dlatego też wszędzie spotkasz się z 

upomnieniem i zachętą do modlitwy. To samo chciałem ci na samym początku 

krótko powiedzieć, a mianowicie: 1. Modlitwa jest konieczną do zbawienia. — 2. 

Modlitwa jest skuteczną. — 3. Jakie są warunki modlitwy. 

1. Modlitwa jest konieczną. »Wierzyć koniecznie trzeba, że modlitwa jest dla 

dorosłych niezbędnie potrzebną do zbawienia, albowiem modlitwa jest 

środkiem, bez którego nie można otrzymać pomocy do zbawienia potrzebnej«. 

Tak mówi Lessiusz, wielce uczony teolog.  

Tego samego naucza św. Tomasz z Akwinu. »Po Chrzcie Świętym potrzebna jest 

człowiekowi ustawiczna modlitwa na to, aby się dostał do Nieba. Chociaż 

bowiem przez Chrzest odpuszczają się grzechy, pozostaje jednak podnieta do 

grzechu wewnętrznie ciągnąca, a świat i szatan zewnętrznie z nami walczą«. (III. 

3. 5).  

 


