Refleksja
Wiemy z własnego doświadczenia, że gdy coś robimy, wytwarzamy, dzieło naszych
rąk, myśli jest dobre, bo czynione z sercem. Byłoby wspaniale, gdybyśmy jeszcze
umieli żyć w prawdzie, w pokoju, bez swarów i kłótni. Ale nasuwa się tutaj pytanie,
skąd brać wiedzę o tym jak żyć, by iść swoją drogą spokojnie, bez większych
problemów, bez obrazy Boga, bez zgrzytów z wiarą, nie mówiąc już o zgrzytach
w samym sobie.
Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia społecznego, przykazania
Boże, ale postępowania możemy się uczyć, zagłębiając się w Pismo Święte, uważnie
słuchając czytań mszalnych w niedzielę i w tygodniu. To nauki, które opowiadają
nam, jak żyli nasi przodkowie, jak byli posłuszni Bogu. Jasne - powiecie - oni mieli
łatwiej, bo mieli proroków, żyli w czasach Chrystusa. To prawda, ale my, żyjąc
w późniejszym okresie, również możemy powiedzieć, że mamy codzienną możliwość
korzystania z nauk Chrystusa, tak jakby On żył wśród nas. Bo i żyje. Jest obecny
podczas mszy Świętej, podczas Eucharystii, podczas przemienienia chleba w Święte
Ciało.
Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może pomóc
podczas wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu przestrzega
mieszkańców Niniwy, że muszą przyoblec wory pokutne, aby przebłagać Boga za
nieprawości i grzechy. „Niech obloką się w wory - ludzie i zwierzęta - niech żarliwie
wołają do Boga!” (Jon 3, 8). Żarliwa modlitwa, z prośbą o dar usłyszenia tego, co nam
Pismo święte chce przekazać, wspomoże nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza
percepcja zawęża się do obrazu osoby i wprawdzie słowa pobrzmiewają w naszych
uszach, ale to, czy usłyszymy, zależy tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę,
lecz o naszą zdolność rozumienia, rozważania słów usłyszanych lub przeczytanych.
Piotr Blachowski

Nauczanie papieskie o Eucharystii
„W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, według którego wiele nabożeństw
zakorzenionych wśród ludu chrześcijańskiego kończy się obrzędem błogosławieństwa
eucharystycznego. Dzieje się bowiem bardzo właściwie i nie bez obfitych owoców,
gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijańskich wznosi do nieba Chleb
Anielski, krzyż Nim według przepisu zakreśla i błaga Ojca Niebieskiego, aby
łaskawie zwrócił oczy na Syna Swego, z miłości dla nas na krzyżu wiszącego, który
chciał zostać przez Niego naszym Zbawcą i bratem, aby raczył wylać nadprzyrodzone
łaski na tych, których odkupiła Krew Baranka bez zmazy” (Pius XII).
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Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Przechodząc 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 nieco 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. (Mk 1,14-20)
Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia przeminą, jedynie
słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w Słowie
Bożym, które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane
przemieniać się w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest
dobre, miłe Panu i doskonałe. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości, a reszta będzie nam dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko
przeminie, ale kto czyni wolę Bożą, ten trwa na wieki.
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 25.01; święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
700 Za † Huberta Tomeczek.
1800 Za †† rodziców Karola i Antoninę, brata Bogusława, teściów Janinę
i Romualda, szwagra Wiesława, †† z rodzin Kliszewski i Kuncewicz.

†† rodziców Alfreda i Katarzynę Fesser, męża Horsta i dusze w czyśćcu
cierpiące.
1115 Za † Barbarę Kauf oraz †† z rodzin Korba, Święcickich, Kauf, Lepich, Nawara.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † Huberta Tomeczek.

Wtorek – 26.01; wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.
700 Za † Huberta Tomeczek.
18

00

Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Annę i Stefana, męża Jana
Stępniewskiego, braci Stanisława i Józefa, siostrę Leokadię, szwagra Stanisława.

Środa – 27.01
700 Za † Huberta Tomeczek.
1700 Za †† rodziców Halinę i Józefa Kurpas, dziadków z obu stron, †† z rodzin
Kurpas, Żmija, Hyla, Bugajski i Stępnik.

Czwartek – 28.01; wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
700 Za † męża Joachima Myśliwiec w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Agnieszkę i
Franciszka
Szywalskich,
††
Annę
i
Józefa
Myśliwiec,
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za † Huberta Tomeczek.

Piątek – 29.01
700 Za † Huberta Tomeczek.
1800 Za † Huberta Sowada w 1. rocznicę śmierci.

Sobota – 30.01
700
18

00

Za † Huberta Tomeczek.
1) Za † męża Adolfa Torka, Grzegorza Łyżwa, †† rodziców z obu stron.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25 urodzin Denisa Jadeszko oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Niedziela – 31.01 – IV Zwykła.
700 Za † Tomasza Gonera w 11. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące.
815 W intencji tragicznie zmarłych: ks. Dziekana Huberta Demczaka, pięć sióstr
zakonnych, gospodyni Elżbiety Matejczyk, wszystkich pomordowanych w
styczniu 1945 r. mieszkańców naszej parafii – od Mniejszości Niemieckiej.

945 Za †† rodziców Franciszka i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię,

OGŁOSZENIA
 Przeżywamy dziś, zgodnie z wolą Papieża Franciszka, Niedzielę Słowa Bożego.
Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu
i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między
Słowem Bożym a liturgią.
 Dziś także Dzień Solidarności z Chorwacją. Dnia 29 grudnia 2020 roku
Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140. lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum
znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki
zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne
opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w
tym regionie do kolejnych wstrząsów. W obliczu tego wydarzenia Caritas
Chorwacji
zwróciła
się
do
wszystkich
ludzi
dobrej
woli
z prośbą o pomoc. Zbiórka na pomoc poszkodowanym odbędzie się
w przyszłą niedzielę.

 Dziś o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
 W sobotę na godz. 900 bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy młodzieńców,
panie i panów do rozbierania stajenki i choinek w kościele!
 W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Kolekta
dzisiejsza ma charakter ofiary kolędowej, za którą składamy serdeczne Bóg
zapłać!

