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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI JONASZA (Jon
3, 1-5. 10)
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi
słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci
zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy,
jak powiedział Pan. Niniwa była miastem
bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł
więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień
drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści
dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli
mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post
i oblekli się w wory od największego do
najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich,

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 25.01. do 01.02.2009 r.
Niedziela 25.01. 3 Niedziela Zwykła
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 25).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 25).
8:30 + Antoniego Molaka i Anastazję Kopaczko.
10:00 + ppłk pilota Roberta Maja (1 r.
śm.).
11:30 + Mieczysława Lodowskiego (1 r.
śm.) i cr. Wojdów i Lodowskich.
13:00 Za Parafian.
13:00 Dziękczynna w 83 rocznicę urodzin
Ireny Kisiel z prośbą o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Jubilatki i całej rodziny.
18:00 + Genowefę Kowalską (1 r. śm.) i
Wacława Kowalskiego.
Poniedziałek 26.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 26).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 26).
7:00 + Juliannę, Stanisława, Helenę i Aleksandra Główków.
7:30 + Eugenię Kanabus w 10 r. śm., z cr.
Kanabusów, Auguścińskich i Kuków.
18:00 + Weronikę Gontarek (1 r. śm.), Jana
i Władysławę Rodziewiczów.
Wtorek 27.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 27).

III NIEDZIELA ZWYKŁA

25.01.2009

że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą,
którą postanowił na nich sprowadzić, i nie
zesłał jej.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN (1 Kor 7, 29-31)
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli,
jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak
jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają,
jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają
tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 1, 14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Prze-

chodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami
ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli
za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w
łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a
oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 27).
7:30 + Edwarda, Henryka i Wojciecha
Kawków.
18:00 + Kazimierza i Marię Tomaszuk, z
cr. Tomaszuków i Wysockich.
Środa 28.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 28).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 28).
7:00 Dziękczynna w 39 rocznicę urodzin
Piotra z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
dla żony Barbary i błog. Boże dla nich oraz
ich dzieci Ani i Maćka.
7:30 + Ryszarda Dzienniaka (miesiąc po
śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Czwartek 29.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 29).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 29).
7:00 + Teresę Artych (1 r. śm.).
7:30 + Edmunda Morawskiego (1 r. śm.).
7:30 + Jarosława Łodzińskiego (7 r. śm.).
18:00 + Franciszka Głodka (2 r. śm.) i jego
rodziców Jana i Wiktorię.
Piątek 30.01.
7:00 + Teresę Piotrowską (Gr. 30).
7:00 + Grzegorza Zduńczyka (Gr. 30).
7:00 + Emanuela Bagińskiego.
7:30 + Michała, Antoninę i Tadeusza Molaków, Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Krzysztofa Borzymowskiego.
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę
Kryk.
Sobota 31.01.
7:00 + Irenę Sidor (miesiąc po śm.).
7:30
   
18:00 + Jana i Annę Kraszewskich, Floriannę i Antoniego Jurkowskich.
Niedziela 01.02. 4 Niedziela Zwykła

7:00 + Krzysztofa Kondeja (Gr. 1).
8:30 + Grzegorza, Jana i Wiktorię Wymysłowskich, Agnieszkę i Antoniego Latos.
10:00 + Wiktora Zająca.
11:30 + Władysława Giltlera (30 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 + Wiesława Kalinowskiego (9 r.
śm.).

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96,1-3.7-8.10; Łk
4,18; Łk 10,1-9; WT.: Hbr 10,1-10; Ps 40,2.4.78.10-11; Mt 11,25; Mk 3,31-35; ŚR.: Hbr 10,1118; Ps 110,1-4; Mk 4,1-20; CZ.: Hbr 10,19-25;
Ps 24,1-6; Ps 119,105; Mk 4,21-25; PT.: Hbr
10,32-39; Ps 37,3-6.23-24.39-40; Mt 11,25; Mk
4,26-34; SB.: Hbr 11,1-2.8-19; Łk 1,69-72.74-75;
Hbr 4,12; Mk 4,35-41.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 25.01.2009.
3 Niedziela Zwykła

wDzisiaj kończy się oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan
Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym
znakiem rozpoznawczym w świecie na
każdy dzień.
wDzisiejsza niedziela (ostatnia niedziela stycznia) tradycyjnie obchodzona
jest jako Światowy Dzień Trędowatych
(ustanowiony w 1954 roku). Wiemy, jak
stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu
ludzkiej godności i wolności. Dziś na
świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Jednym
z nich był znany polski werbista, ojciec
Marian Żelazek, który ponad 30 lat pracował wśród trędowatych w Indiach.
Zmarł w kwietniu ubiegłego roku.
wGdyby nie dzisiejsza niedziela, 25
stycznia w liturgii obchodzilibyśmy święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła.
Wspominając to święto, na pierwszym
miejscu prosimy o łaskę Pana, aby rów-

nież nas chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co
dzień. Jak święty Paweł powinniśmy stać
się narzędziem Bożym, a wpatrując się w
jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po
drogach wiary.
wKolęda z 2 lutego została przeniesiona na 17 lutego. Dokładny plan kolędy
po feriach podamy za tydzień.
wZa tydzień, 1 lutego, w pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 18.00, zapraszamy na drugą już Mszę św. w języku
łacińskim ze śpiewami gregoriańskimi.
Prosimy wszystkich chętnych o przybycie 15 min. przed Mszą św., abyśmy
mogli przygotować się do uczestnictwa
we Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą
z domu teksty łacińsko-polskie, które
rozdawaliśmy poprzednim razem. Pan
Zbigniew Siekierzyński zaprasza osoby,
które chciałyby pomóc w prowadzeniu
śpiewu pieśni gregoriańskich na próbę
w sobotę 31 stycznia na godz. 19.30 do
salki na plebanii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
26 I – św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, znani z listów
Apostoła Narodów, biskupi, obaj ponieśli śmierć męczeńską (wspomnienie obowiązkowe);
27 I – bł. Jerzy Matulewicz (18711927), biskup, reformator zakonu marianów, do którego sam wstąpił, ułożył
nowe konstytucje i został jego generałem,
dzięki czemu uratował to Zgromadzenie
od zagłady; powołał także Zgromadzenie
Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, które szybko rozprzestrzeniło
się na Litwie i w Ameryce; w 1918 roku
został biskupem wileńskim i umocnił katolicyzm w tej diecezji; jako wizytator
apostolski na Litwie, zorganizował życie
katolickie w tym kraju i naprawił stosunki ze Stolicą Apostolską (wspomnienie
obowiązkowe);
28 I – św. Tomasz z Akwinu (12251274), prezbiter i doktor Kościoła, wybitny uczony, twórca systemy filozoficznego i teologicznego, zwanego tomizmem,
patronem wszystkich uniwersytetów i
szkół katolickich (wspomnienie obowiązkowe).
29 I – bł. Bolesława Lament (18621946), założycielka Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny.
31 I – św. Jan Bosco (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych,
wielki pedagog i apostoł młodzieży.

Jezus zaprasza nas do wolności wewnętrznej, to jest do takiej postawy serca, która pozwala nam usłyszeć Jego słowo pośród innych
głosów. Wybór takiej postawy wiąże się zwykle z doświadczeniem odrzucenia przez świat, nawet przez najbliższych, którym słuchanie Chrystusa wydaje się czymś bezużytecznym. Tylko człowiek prawdziwie
zakochany w głosie Pana – w Jego słowie, które nie przemija – może
zdobyć świat dla Chrystusa. Tak czynili uczniowie, którzy siecią słowa
Bożego pozyskiwali ludzi.
Ks. Wojciech Skóra MIC & Dorota Wojciechowska, „Oremus” styczeń 2003, s. 106

"NAWRACAJCIE I WIERZCIE..."
Jezus rozpoczyna swoją nauczycielską
działalność dopiero po uwięzieniu Jana
Chrzciciela. W zasadzie teraz rozpoczyna
się na dobre nowa epoka – etap realizacji
zbawienia. Skończyły się czasy proroków.
Teraz Bóg osobiście bierze sprawy w swoje
ręce, a raczej swoje słowa w usta Syna Bożego – Jezusa. Gdy Jezus coś mówi – mówi
to osobiście Bóg. A więc: „Czas się wypełnił”: to, na co ludzie tak długo czekali, stało
się w końcu faktem. Ale jakim faktem?
Otóż faktem nadzwyczaj normalnym i
niepozornym. Nic niezwykłego się jeszcze
nie stało. Jedynie słowa zapowiadały bliskie
przyjście królestwa Bożego. Ten kto czekał
na zastępy anielskie, trzęsienia ziemi i ogień
z nieba, nic z tych rzeczy nie zobaczył. Ale
ten, kto miał uszy otwarte na słowo Boże,
na treści zapowiadane przez proroków w
świętych księgach, na obietnice Boże, ten
na pewno napełniał się nadzieją. Albowiem
Jezus głosił naukę, która bardzo wyraźnie
nawiązywała do tych obietnic. Powoływał
się na Boga i głosił spełnienie zapowiedzi
zbawienia.
Właśnie w tym sensie należy najpierw
rozumieć to, co głosił na początku Jezus
– Ewangelię Bożą. Otóż słowo: „Ewangelia”
ma dwa znaczenia: najpierw jest to Dobra
Nowina (dosłowne tłumaczenie z języka
greckiego). Nowina ta głosi, że „Bóg tak
bardzo umiłował ludzi, że posłał im swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16
– warto sięgnąć i przeczytać sobie cały 3
rozdział św. Jana!)
Cóż, dość często to słyszymy i nie jest to
już dla nas żadna nowina, raczej oklepany
zwrot kaznodziejski. Ale za każdym razem,
kiedy słowa te przebiją się jakoś przez naszą
obojętność i znudzenie, towarzyszące na
ogół kazaniom, wtedy olśniewa nas nagle
blask i ciepło nadziei, bijące z tych słów.
Coś takiego! Bóg mnie kocha! Pomimo
mojej grzeszności, bylejakości, nieuczciwości, (dopowiedzmy tu sobie szczerze parę
swoich własnych grzechów i wad), pomimo
tego, chce mi dać życie wieczne! I w tym
celu gotów był posłać na krzyż swojego
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Syna? Tak! Oto Dobra Nowina – prawdziwa
Ewangelia! Jeśli tylko potrafię ją zrozumieć
i przyjąć...
A w drugim znaczeniu Ewangelia jest
zwrotem technicznym czy imieniem własnym czterech ksiąg Nowego Testamentu,
opisujących życie, słowa i czyny Jezusa
Chrystusa. Z tym znaczeniem dość dobrze
się oswoiliśmy, nawet jeśli nie potrafimy wymienić z pamięci czterech Autorów
Ewangelii. Jednakże dla nas i dla naszego
zbawienia ważniejsze jest to pierwsze: Dobra Nowina, którą powinniśmy przyjąć. Bo
jeśli nie przyjmiemy, zbawienie przejdzie
nam koło nosa!
A jak przyjmuje się Ewangelię? Przez nawrócenie i wiarę. Jednakże nie chodzi tu o
takie nawrócenie, jakie mamy na myśli przy
okazji spowiedzi: „No, spróbuję się trochę
jakoś poprawić”. Autentyczne nawrócenie
to nie jest tylko postanowienie rezygnacji z
jakiegoś przyjemnego grzeszku. Jest to całkowita zmiana kierunku życia.
To nie znaczy, że mam natychmiast przestać popełniać grzeszne czyny – to się nam
chyba nigdy do końca nie uda, ale chodzi
o to, byśmy sobie tę swoją fundamentalną
grzeszność uświadomili, pogodzili się z nią
(zamiast z uporem udowadniać spowiednikowi, że żadnych grzechów nie mam) i powierzyli ją Bogu. To On znajdzie lekarstwo
na mój grzech – przebaczenie. Otóż powierzenie Bogu siebie samego – z całym swoim
życiem, grzechami, dążeniami, decyzjami
– w ręce Boga i do Jego dyspozycji, to się
właśnie nazywa wiara. Do tego nas wzywa
Chrystus: „Uwierzcie w Ewangelię, tzn. zaufajcie Bożej miłości i przyjmijcie zbawienie,
które Ja wam przynoszę, czyli pójdźcie za
Mną!”
Praktyczną ilustrację wiary stanowi decyzja pierwszych uczniów – dotąd rybaków.
W tym momencie postawili wszystko na
Jezusa, zmienili kierunek swojego życia.
Czytamy później, że jeszcze raz po raz łowili
z łodzi ryby, ale głównym celem ich życia
było jednak co innego. Chodzi właśnie o ten
główny cel. Czy dla mnie jest nim Jezus?
Ks. Mariusz Pohl
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