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III NIEDZIELA ZWYKŁA
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: "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" (Iz 61,1n).
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".
Ewangelia * Łk 1, 1-4. 4,14-21


Moc słowa Bożego
Kapłan Ezdrasz czytał z tej księgi... od rana aż do południa w obecności mężczyzn,
kobiet i tych, którzy byli zdolni słuchać...
Dla Izraelitów zapisane w świętych księgach słowo Boże było wielką świętością. Nieraz
próbowano im tę świętość odebrać. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii opowiada o tym,
jak uroczyście odczytano świętą księgę po powrocie z niewoli babilońskiej. Cały lud płakał,
gdy usłyszał te słowa Prawa - notuje kronikarz.
Cztery wieki później Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu
udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Mógł to uczynić każdy Izraelita. Tym razem do czytania powstał Jezus - syn cieśli,
sam pewnie też cieśla. Znali go od dziecka. Ale nie jako mówcę. Dlatego oczy wszystkich
w synagodze były w Nim utkwione. Każdego szabatu Boże słowo świętej księgi było
komentowane słowem ludzkim. I w ten sposób ludzkie słowo nabierało mocy słowa Bożego.
Zauważ, że do dziś zwykło się kazanie nazywać „słowem Bożym” - choć jest słowem
człowieka. Przygotowuje je i wygłasza ksiądz - czy to będzie wiejski proboszcz, czy wikary
w mieście, czy biskup, czy wreszcie papież. Kto do nas wtedy mówi? Bóg? Nie, mówi
człowiek. Bardziej czy mnie przekonywająco, lepiej bądź gorzej literacko. Czy jego słowa ludzkie słowa - mogą mieć moc słowa Bożego? Gotowiśmy bez wahania odpowiedzieć: nie!
A słowa odczytywane z tej samej księgi, z której czytał kapłan Ezdrasz, a później Jezus?
Czy odbieramy je jako Boże słowo? A jeśli nawet - to tak trudno nam dotrzeć do jego treści,
bo język, sposób argumentacji, obrazy, porównania są tak dalekie od naszego codziennego
sposobu myślenia i mówienia. Homilia może poruszyć tylko jakiś jeden wątek, nie sposób
w niej tłumaczyć wszystkich zawiłości tekstu. Trudna jest więc droga do treści Bożego słowa.
Wiem o tym dobrze, bo co tydzień przygotowuję kazanie dla swoich parafian

i czytelników Internetu. I równocześnie wiem, że te moje słowa niosą w sobie duchową siłę,
która mnie samego zadziwia. I to tym bardziej, im dłużej jestem kaznodzieją. Dlatego
mówię: mamy problem! I kaznodzieja, i słuchacz. Ja i Ty. Co nam zostaje? Pokornie
uwierzyć w moc słowa zapisanego na kartach Pisma Świętego. Ta wiara pomoże
kaznodziei być nie tylko mówcą, ale świadkiem słowa. Słuchaczowi - otworzyć umysł
i serce nie tylko na słowa, ale na działanie łaski Bożej, na natchnienia Bożego Ducha, na
Bożą prawdę.
A Bożej prawdy to my szukać musimy. I nie powinny nas zrażać trudności starożytnego
tekstu. Biblia przez tysiące lat zachowała aktualność, jest tłumaczona na współczesne
języki, jest wciąż przedmiotem studiów i dociekań, jest drukowana i czytana. Nie stała się
zabytkiem z bibliotecznych półek, jest książką wciąż żywą. Czy już to samo nie zadziwia?
Zadziwia i mnie, profesjonalistę. Bo nie przyzwyczaiłem się do Biblii jak do czegoś
oczywistego, zwyczajnego i codziennego. Po kilku dziesiątkach lat „zawodowego” z nią
kontaktu jest dla mnie wciąż zaskakująca i świeża. Dlatego czytam ją - i dla siebie, i dla
innych. Bo wiele razy przekonałem się, że jest potrzebna. Że odmienia serca i sumienia.
Że budzi nadzieję i radość roznieca. A przecież naszą ostoją jest radość w Panu.
ks. Tomasz Horak


Dane i zadane
Dlaczego dzieła zbawienia, którego dokonał Jezus, nie widać na ziemi?
Dzieło to jest nam dane, ale – jak mówi nasz Ojciec Święty – jest nam także zadane.
Mamy je podjąć sami – własnym wysiłkiem.
Trzeba uświadomić sobie, że my wszyscy jesteśmy przez sakrament chrztu świętego
powołani do życia duchem Ewangelii.
Trzeba wyzwolić się z niewoli grzechu, egoizmu, namiętności. Trzeba przejrzeć, żeby
widzieć sprawy Boże.
To my sami mamy się otworzyć na Pana Jezusa, aby przez nas prowadził swoje dzieło.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 163.

Słowo "Teofil" oznacza "umiłowany przez Boga". Tak więc Ewangelia skierowana jest do
każdego z nas. Każdy z nas przecież został umiłowany przez Boga.


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni
Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na
współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe
i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy
jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.
2. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień Trędowatych.
Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im
pomoc.

3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 1700, serdecznie
zapraszamy.
4. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do naszej
świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na naszej Kalwarii.
5. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 720, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 1700. O przewodniczenie adoracji proszę grupę II.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP w łączności z Mszami
świętymi: w piątek o godzinie 720 i 1700 oraz w sobotę o godzinie 720.
7. Spowiedź święta w środę i czwartek od godz. 1500-1700. W środę zapraszam szkołę
podstawową, w czwartek: gimnazjum oraz dorosłych.
8. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte w naszym kościele o godz. 720 i 1700.
W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego.
Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują
i pochodzą z naszej parafii. Podczas Mszy świętej o godzinie 1700 – pobłogosławienie świec
dzieciom I Komunijnym.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do odebrania kolejny numer „Pielgrzyma”.
10. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym
w najbliższych dniach urodziny i imieniny.
11. Wszystkich uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach: 10 - 18 lutego br.
informuję: wyjazd autokarem na lotnisko Okęcie w Warszawie 10 lutego o godzinie 1100
sprzed naszej świątyni.
12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Sulima Sułkowskiego, lat 87,
zamieszkałego w Słupsku, a pochodzącego z Wiela. Wieczny odpoczynek…


W tym tygodniu patronują nam:



Intencje Msze świętej
800
niedziela
1000
27.01.
1130
Wdzydze 1300

† Jan Lipski;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Józef Wróblewski, Marianna i Jan Szultkowie;
† Tadeusz Miloch – w 4 rocznicę śmierci

poniedz.
28.01.

720
1700

† w czyśćcu cierpiące – z prośbą o modlitwę w pewnej intencji;
† Jan, Franciszka i Józef Narlochowie oraz Stanisław Mirkiewicz;

wtorek
29.01.

720
1700

† Tadeusz Matczuk i jego rodzice: Anna i Stanisław;
† Stanisław Sulima Sułkowski – intencja z pogrzebu;

720
1500-1700
środa
30.01.

1700

† zmarłych Fundatorów i Dobrodziejów ;
Spowiedź święta;
Intencja Róży p. Kazimierza Lorka z Wdzydz Tucholskich o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członków Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba dla
zmarłych zelatorów i członków;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500
1600-1700
1700

† Jadwiga i Franciszek Studzińscy;
Msza św. zbiorowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
Spowiedź święta;
† Elżbieta i Jerzy Mientcy oraz rodzice z obu stron;

piątek
01.02.

720
1700

† Leokadia i Józef Liberowie;
Dziękczynno-błagalna w 32 rocznicę święceń kapłańskich;

sobota
02.02.

720
1600
1700

† Józef – w 2 rocznicę śmierci oraz Teodozja i Idzi Zgoda;
Dziękczynno-błagalna w 90 rocznicę urodzin p. Marii Synak;
Dziękczynna w 83 rocznicę urodzin p. Henryka - z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

800
1000
niedziela
1130
03.02.
1600
Wdzydze 1300

† Horst Lerchenfeld;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Henryk Trawicki – w dniu urodzin oraz Regina i Mirosław;
† Alfons Narloch – w rocznicę śmierci i Katarzyna
† Zygmunt Ostrowski, Helena i rodzice z obu stron


czwartek
31.01.

ks. proboszcz Jan Flisikowski

w poniedziałek, 28 stycznia, św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, doktor
kościoła, dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich,
w czwartek, 31 stycznia, św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży,
założyciel zgromadzeń salezjańskich,
w sobotę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego.
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