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I I I N i e d z i e l a Zw y k ł a
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,14-20)
„Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad
jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. (…) Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch
braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w
jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim (…).”
Większość Izraelitów za czasów Jezusa
wyobrażała sobie obiecane królestwo Boże jako
wielkie doczesne mocarstwo stworzone przez
Boga, a zrealizowane przez obiecanego Mesjasza.
Jezus koryguje ten fałszywy obraz i rozwiewa te
złudne nadzieje. Królestwo niebieskie, które On
głosi, nie jest jakimś terytorium na kuli ziemskiej,
jakimś państwem, tworem politycznym czy
porządkiem społecznym, ale jest to nowy sposób
myślenia i życia, nowe serce i nowy duch.
Jezus powie później Izraelitom: Królestwo
Boże nie przyjdzie dostrzegalnie... królestwo Boże
pośród was jest. Dzisiaj powiedziałby nam to
samo. Chrystus ze swoją łaską i miłością jest
wśród nas, w sercu każdego człowieka. Tu jest
Jego królestwo. Trzeba dodać, że jest to królestwo
sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu
Świętym i każdy musi je budować we własnym
sercu. Powinniśmy wszyscy wreszcie zrozumieć,
że jeżeli chce się zmienić świat, trzeba rozpocząć
od ludzkiego serca. Jakie jest nasze serce, taki jest
i świat. Jeżeli Bóg będzie mieszkał w ludzkich
sercach, świat będzie królestwem Bożym,
wspólnotą sprawiedliwości i miłości, braterstwa i

jedności.
Nawracajcie się, albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie. Królestwo niebieskie jest w
naszym zasięgu, ale trzeba po nie sięgnąć. Dla
jego zbudowania wśród nas nie potrzebujemy
żadnego paszportu ani wizy. Nieodzowny jest
tylko jeden krok: nawrócenie się, czyli
uporządkowanie życia według wskazówek
Chrystusa, a wówczas cały nasz świat będzie
uporządkowany.
Nawrócić się i zmienić w najgłębszym tego
słowa znaczeniu, to znaczy wyrzec się swoich,
często niemądrych pragnień, żądz, planów i
ekstrawagancji, a zaakceptować Boży plan.
Dzisiejsza Ewangelia opowiada, jak Jezus
zobaczył na jeziorze rybaków Szymona Piotra i
Andrzeja, i wezwał ich: Pójdźcie za Mną... Oni
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. To
samo powtórzyło się z Jakubem i Janem: Oni
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Do nas również kieruje Chrystus swoje wezwanie:
pójdźcie za Mną! Iść za Nim znaczy to samo co
nawrócić się, i odwrotnie, nawrócić się to znaczy
pójść za Chrystusem. Kto się naprawdę szczerze
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nawróci, ten naprawdę gotów jest opuścić
wszystko, byleby tylko nie opuścić Chrystusa.
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PONIEDZIAŁEK – 23.01.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Krystynę w r. śm. + ojca Ignacego, wujka Zygmunta oraz za ++ z rodziny.
- Za + Telesfora Drzewieckiego w 9 r. śm., ++ rodziców, braci, siostrę Zofię, ++ z rodziny
Bąk, Żabski, szwagra Ryszarda, ++ Stefana i Anielę Okuliński i d. w c.
WTOREK – 24.01.2012 – wsp. św. Franicszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Za ++ rodz. Jana i Zofię, ++ ich dzieci Wilhelma i Matyldę, + męża Stefana i ++ z rodz.
18.00 - Za + ojca Ernesta z ok. ur. i za ++ dziadków z obu stron.
- Za + Mariana Knot w 30 dniu po śm.
ŚRODA – 25.01.2012 – święto nawrócenia św. Pawła, apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia dla Joli.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat...z ok.50 r. ślubu Krystyny i Wita Zalejskich oraz o błog. Boże dla
całej rodz.
- Za ++ rodz. Martę i Bronisława Lokajewskich, ++ z rodz. Konik, Jeszke i Kowalczuk i d. w cz.
CZWARTEK – 26.01.2012 – wsp. śśw. biskupów Tymoteusza i Tytusa
7.00 - Za + Annę Hilszner i ++ jej syna Zygmunta.
14.00 - ślub: Iwona Sobania – Paweł Maciołek.
18.00 - Za + ojca Jerzego, brata Norberta, ++ z rodziny Sładek i Widera oraz za dusze w cz.
- Za + męża Stanisława Śledź w r. śm. oraz za jego rodz. Zofię i Franciszka i ++ z rodz.
PIĄTEK – 27.01.2012 – wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
7.00 - Za + ojca Piotra, bratowe Małgorzatę i Lidię, + Anetę i jej męża Zygmunta, + Adama i
syna Bartka, ++ dziadków i ++ z rodz. Ropelewskich, Ułanowicz, Jeleń i d. w c.
18.00 - Za + Brygidę z ok. 45 rocz. ur.
- Za + ojca Andrzeja Kos w r. śm., + mamę Stanisławę, ++ braci Stanisława i Edmunda, +
siostrę Kazimierę, bratanka Franciszka i d. w c.
SOBOTA – 28.01.2012 – wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 - Za + męża Teodora, + zięcia Waldemara, rodziców, rodzeństwo i d. w c. oraz o błog. Boże
i zdrowie w rodz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 31 r. ur. córki Moniki i 2 r. ur. Zuzanny i Kacpra oraz o błog.
Boże dla rodziny.
18.00 - Za + męża Józefa w rocz. śm., + syna Jana w 1 rocz. śm. oraz dusze w cz. c.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Sławomira z ok. 20 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
NIEDZIELA – IV Zwykła – 29.01.2012
7.00 - Za + ojca Wiktora Plachetka i + matkę Hildegardę oraz za ++ z pokrew.
- Za + mamę Anielę w r. śm. i + ojca Jana i ++ z rodziny.
8.30 - Za + mamę Marię Kostoń w 3 r. śm., + teścia Jerzego, szwagierkę Dorotę, dziadków
Marię i Augustyna Zubel i Wiktorię i Maksymiliana Dyla.
10.00 - Za + Leszka Straszewskiego w 1 rocz. śm.
- Za + teścia Tadeusza Korchut w rocz. śm.
11.15 - Za + mamę Marię, ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. urodzin Kazimierza oraz o błog. Boże dla rodziny
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. rocz. urodzin i imienin Zdzisławy oraz o błog. Boże dla
rodziny i umocnienie wiary, nadziei i miłości.
- Za + męża i ojca Józefa w 3 rocz. śm. z ok. ur.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe.
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Dzisiaj obchodzimy III Niedzielę Zwykłą. Trwa Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia modlitw są
słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: „Wszyscy będziemy przemienieni
zwycięstwem Chrystusa”. Zachęcamy wiernych do modlitwy w tej intencji.
O godz. 16.00 nabożeństwo o jedność chrześcijan.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora
Kościoła.
W środę obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła Narodów i
zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W środę mija kolejna rocznica śmierci ks. Bpa Antoniego Adamiuka. Ksiądz
Biskup zmarł 25 stycznia 2000 roku. Pogrzeb odbył się na cmentarzu
klasztornym na Górze św. Anny. W 1983 roku ks. Biskup Antoni poświęcił plac
pod budowę naszego kościoła parafialnego. W 1986 r. poświęcił nowo
wybudowany dom katechetyczny i odprawił pierwszą Mszę św. Z wdzięcznością
wspominamy te wydarzenia i modlimy się za zmarłego ks. Biskupa.
W środę o godz. 18.30 spotkanie Rady Parafialnej.
W czwartek obchodzimy Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.
Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Polecamy Bożej
opiece wszystkie rodziny w których odbyła się kolęda i prosimy Boga, aby
błogosławieństwo przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną
miłość. Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i dobroć
serca, za użyczenie nam gościnności w swoich domach a także za złożone ofiary
na realizację kolejnych prac i zadań w naszej parafii.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać
za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Babci a dzisiaj Dzień Dziadka, z tej okazji
wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia,
pogody ducha, dużo radości i serdecznej wdzięczności od wnuków a nade
wszystko Bożego błogosławieństwa.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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DZIADKOWIE PANA JEZUSA
Trudno powiedzieć, czy dziadkowie Pana Jezusa
zajmowali się Nim pod nieobecność rodziców. Nie
wiadomo nawet, czy żyli, gdy Pan się narodził. Pismo
Święte o nich nie wspomina. Ale Tradycja Kościoła
dobrze zna rodziców Matki Bożej. Jako bogobojni i prawi
ludzie odegrali bardzo ważną rolę w historii zbawienia.
Pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Byli zamożnymi
ludźmi – Joachim miał liczne stada. Hebrajski źródłosłów
ich imion pięknie obrazuje cuda, które dokonały się w ich
życiu. Joachim tłumaczy się jako „Bóg da umocnienie”, a
Anna znaczy tyle co „łaska”. Starożytne apokryfy przedstawiają historie ich życia.
Najstarszym pismem jest tzw. Protoewangelia Jakuba. W pierwszych akapitach jej autor
opisuje poważne zmartwienie Joachima i Anny. Mimo zaawansowanego wieku nie byli
jeszcze rodzicami. Brak potomstwa – zwłaszcza w tamtych czasach i kulturze Izraela – był
postrzegany jako przekleństwo. Ludzie bezdzietni byli wyszydzani i spotykały ich liczne
przykrości. Kobiety były pośmiewiskiem wśród matek, a mężczyźni nie mogli sprawować
istotnych społecznie funkcji czy zadań. Te obelg, trudności były doświadczeniem Joachima
i Anny. Ale mając na uwadze historie Abrahama i Sary, nie tracili nadziei. Upokorzenia od
sąsiadów i bliskich były już nie do wytrzymania. Joachim uciekł na pustynię. Tam pościł i
modlił się przez czterdzieści dni o miłosierdzie i łaskę. Anna tez pozostawała w duchu
pokuty i modlitewnego czuwania. Ich prośby zostały wysłuchane. Boży posłaniec oznajmił
kobiecie, że będzie matką. Podobnie Joachim usłyszał głos anioła informujący o cudzie
poczęcia. Mężczyzna wtedy wrócił do domu i z żoną cieszył się błogosławieństwem.
Moment spotkania małżonków u wejścia do Jerozolimy stał się popularnym motywem w
sztuce. Po czasie radosnego oczekiwania rodziców urodziła się dziewczynka. Długo
oczekiwane dziecko postanowiono ofiarować Panu Bogu i oddać na służbę do świątyni.
Kult dziadków Pana Jezusa rozpowszechniał się równolegle z pobożnością maryjną.
Do św. Anny modliły się matki oczekujące potomstwa. Joachim i jego żona są też
patronami małżeństw, które nie mogą doczekać się potomstwa. Ich wspomnienie Kościół
obchodzi 26 lipca, ale warto o nich pamiętać także w Dniu Babci i Dziadka, które
przypadają 21 i 22 stycznia. Błogosławiony Jan Paweł II w czasie jednego z rozważań
przed modlitwą Anioł Pański wypowiedział takie słowa: „ Proszę świętych Joachima i
Annę a zwłaszcza ich chwalebna Córkę, Matkę Zbawiciela, aby wyjednali nam dar mądrej
miłości do ludzi starszych, ażeby w naszym społeczeństwie każda rodzina i wszyscy jej
członkowie umieli strzec, objawiać i przekazywać miłość”. Pozostaje nam tylko dołączyć
się do tej modlitwy Ojca Świętego i za przyczyną dziadków Pana Jezusa, a rodziców Matki
Bożej, prosić o wszelkie łaski potrzebne osobom w podeszłym wieku.
[RN 1 (668) 2012, s.36]

