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Prawidło tygodnia:
„Słowo Boże, słuchane i celebrowane, zwłaszcza w Eucharystii, karmi i
umacnia wewnętrznie chrześcijan oraz czyni ich zdolnymi do prawdziwego
świadectwa ewangelicznego w życiu codziennym”.
- Franciszek

CZYTANIE I
Jon 3, 1-5. 10
Nawrócenie Niniwitów
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 przyoblekli się w
wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili
się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił
na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych
pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

CZYTANIE II
1 Kor 7, 29-31
Przemija postać tego świata
Mówię wam, 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,
którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mk 1, 14-20
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
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!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się
staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, 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, zostawiwszy ojca
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Rozważanie
Niedziela Słowa Bożego
Spojrzenie Jezusa, które jest wyborem. On sam wybiera. Później
każdy codzienny kontakt z Nim był nowym spojrzeniem i nowym powołaniem. Pójdź za Mną. Nie mówi czego chce, dokąd zaprowadzi. Idąc za Jezusem uczeń poznaje Go przez obecność. Uczy się Jezusa. Jest to proces życia.
My mamy dwa sposoby poznania Jezusa: Pismo Święte i Eucharystia. Być z
kimś oznacza mieć dla niego czas, wyrażać swoją miłość, uczucie / por. Stanisław Biel SJ, Wiara jak ziarno gorczycy, 2013, s. 199 /. Bardzo dawno,
dawno temu w pewnej parafii ludzie przebywali na początku Mszy św. na
zewnątrz, wchodzili do kościoła po kazaniu. Na szczęście dwadzieścia lat
później usłyszałem na wykładzie Ks. Profesora Charytańskiego na ATK, że
stół Słowa Bożego na tym samym poziomie co stół Chleba. Mam też książkę
pt. - „Przy stole Słowa Bożego” Bpa Jana Szlagi / 1997 /. Mam książkę Ks.
Janusza Pasierba - „Słowo Boże między ludźmi” / 2010 /, a w niej takie rozdziały: Jak mówić o Bogu. Człowiek współczesny jako słuchacz Słowa Bożego. Homilie adwentowe 1984. Nauki rekolekcyjne dla młodzieży. Homilie
pogrzebowe Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Andrzeja Kijowskiego, Anny Kamieńskiej, Ks. Prof. Leszka Kuca, Jana Lechonia, Stefana Kisielewskiego, Ks. Prof. Józefa Rosłona.
Roman Brandstaetter - Poeta, pisarz, publicysta, dramatopisarz.
Urodził się w Tarnowie w 1906, zmarł w 1987 w Poznaniu. Żyd. W 40 roku
życia przyjął chrzest. „Kilka lat później na spacerze dziadek Brandstaettera
tłumaczył mu to bardziej szczegółowo. Mówił o tym, że Biblię czytać można
na różne sposoby. Czasem może to być czytanie „z mędrca szkiełkiem i
okiem”, z detektywistycznym przyglądaniem się sensowi i znaczeniu każdego
słowa. Innym razem oglądanie wydarzeń sercem. „Jeśli przeczytasz ten i
ów rozdział dwadzieścia razy, powinieneś przynajmniej dziesięć
razy czytać go inaczej i za każdym razem odkrywać w nim inne
obszary” – tłumaczył dziadek. – Nigdy jednak nie bądź pewny, że dotarłeś
do właściwego jego sensu, do sedna sprawy. Biblia jest żywiołem bez dna i
granic. Nikt z badaczy, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do najgłębszych jej źródeł. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz.
Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze
przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. Biblia jest podobna do Boga.
Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Nie bój się. Nie
musisz rozumieć. Biblię wystarczy kochać i czytać. Resztę swoim słowem
zrobi Bóg”.

- Pójdźcie za Mną
- Nawracajcie się
- Wierzcie w Ewangelię
„Przemija bowiem postać tego świata” / 1 Kor 7,31 /. „Przemija postać
świata” to także tytuł Powieści Hanny Malewskiej z 1954 r., powieści z czasów upadku cesarstwa Zachodniorzymskiego.
11 stycznia br. mieliśmy tę samą Ewangelię - Mk 1, 14-20. Wtedy komentowałem w ten sposób, bo to był pierwszy dzień okresu zwykłego / kolor
zielony / - jak żyć. Reakcja pierwszych uczniów to wzór dla wszystkich, których Jezus wzywa do naśladowania. Kto chce iść za Jezusem, być Jego
uczniem, musi uznać Jezusa za swoje dobro. Jesteśmy uczniami Jezusa.
Uczeń stawia swojego nauczyciela na pierwszym miejscu. Uczeń Jezusa to:
spadkobierca wiary, pasterz, nauczyciel modlitwy, prowadzi życie w obecności Boga. Nie wiemy, o czym rozmawiali, ale wiemy, że postanowili pozostać
z Nim na całe życie. To była decyzja całkowitego oddania się Bogu, a nie idei,
czy moralnemu systemowi. Żeby się w chrześcijaństwie rozsmakować, musimy dowiedzieć się, gdzie mieszka - pisałem tydzień temu.
ks. Stanisław Stradomski
***
Meditatio et contemplatio
Abraham jako pierwszy usłyszał wezwanie Boga: wyjdź z domu twego
ojca... [Rdz 12,1-2]. Jest ono jakoś obecne w każdym powołaniu. Warto
wspomnieć przepiękną historię Elizeusza, który obdarowany powołaniem
prorockim za pośrednictwem Eliasza, zostawił ojca i matkę, a z wołów i ich
jarzma, które stanowiły jego warsztat pracy, złożył ofiarę i zaprosił ludzi na
radosną ucztę pożegnalną. Z dziedzica niemałej schedy stał się sługą wędrownego proroka [por. 1Krl 19,19nn].
Jezus podkreśla wielokrotnie, że aby stać się Jego uczniem, trzeba
mieć w nienawiści swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a nadto
siebie samego [por. Łk 14,26]. Oczywiście nie chodzi tu o nienawiść w sensie
moralnym, ale o taką wolność w pełnieniu woli Bożej, która wszelkie więzi
rodzinne i afektywne każe podporządkować Jemu samemu.
Owo opuszczenie to negatywna strona powołania do wiary dojrzałej,
nie jest ono bynajmniej celem samym w sobie. Jezus chce wejść z nami w
głęboką i bliską relację, która niemożliwa jest bez tej wolności od uwarunkowań i uzależnień, jakimi często jesteśmy powiązani: w odniesieniu do rodziców i bliskich, naszej mentalności, sposobu życia, pewnych wygód. Dzięki
temu Bóg może realizować w naszym życiu swoją obietnicę: zaprowadzę cię
do ziemi, którą ci ukażę, uczynię z ciebie wielki naród, (...) staniesz się błogosławieństwem [Rdz 12,1-2]. O wiele większe od tego, co trzeba ofiarować jest
to, co Bóg daje. Obietnica dotyka problemu najistotniejszego i najboleśniej-

-szego w życiu Abrahama - jego bezpotomności - a zarazem przerasta Abrahama, który zapewne nie rozumiał do końca, co znaczy: przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi..., nie mógł sobie też chyba
wyobrazić, jak się wypełni słowo uczynię z ciebie wielki naród...
Zdarza się niekiedy, że wiarę chrześcijańską rozumiemy i praktykujemy jako pasmo powinności, norm, obowiązków i cierpień. Gdzieś na horyzoncie tej drogi majaczy Bóg, który żąda i bierze, a my ciągle coś wypełniamy, składamy ofiary itd. Wpadamy w legalizm i moralizm, traktując Boga
jako kogoś kto żąda ciągłych ofiar, i patrząc bez miłosierdzia na tych, którzy
nie chcą lub nie potrafią tak jak my wypełniać religijnych obowiązków, albo
też w rozpacz, gdy stwierdzamy, że tym wymaganiom nie jesteśmy w stanie
sprostać. Taka relacja z Bogiem jest czymś strasznym, niezgodnym ani z Jego planem, ani naszymi potrzebami. Coś takiego przeżywał starszy brat z
przypowieści o miłosiernym ojcu: Oto tyle lat ci służę [dosł. służę jak niewolnik] i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (Łk 15,29) Podwójne nigdy w tej
wypowiedzi podkreśla, że taka postawa prowadzi do samousprawiedliwiania się i do oskarżania Ojca w niebie i braci o niesprawiedliwość.
Jeśli widzisz, że są w tobie uczucia starszego brata, to módl się gorąco:
Boże, miej litość dla mnie grzesznika...
Ważne jest widzieć, że Bóg znacznie więcej dał niż wziął! Warto postawić sobie pytanie: Czy widzę siebie jako obdarowanego przez Boga, czy też
jako kogoś, kto ciągle składa Bogu jakieś ofiary i nie ma z tego ani korzyści
ani zadowolenia? Jakie uczucie dominuje we mnie, gdy patrzę na swoją drogę wiary? Czy jest we mnie wdzięczność, że Bóg doprowadził mnie aż dotąd?
Popatrzmy, jak przeżywał tę rzeczywistość król Dawid: Poszedł więc i
usiadłszy przed Panem mówił: „Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest
mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego
na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń, Panie mój, Boże. Cóż więcej może powiedzieć do Ciebie Dawid? Ty sam znasz swego sługę, Panie mój,
Boże. Przez wzgląd na Twoje słowo i życzenie Twego serca uczyniłeś całe to
wielkie dzieło, aby pouczyć swego sługę. Przeto wielki jesteś, o Panie, Boże,
nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego
wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy." (2Sm 7,18nn) ACTIO Co uczynię poczynając od dziś, aby być gotowym przyjmować Jezusa, który nieustannie przechodzi przez moją „Galileę" i wzywa mnie do pójścia za Nim?
Jak powinienem kształtować mój stosunek do rzeczy i zajęć, a także do
osób mi bliskich, aby mnie i im łatwiej było iść drogą wiary za Jezusem
Chrystusem?
Opracował: ks. Józef Maciąg
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1.Dziś w całym Kościele katolickim obchodzona jest niedziela Słowa Bożego,
która przypomina nam o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia
chrześcijańskiego. Zachęcamy do częstej lektury Biblii, nie tylko w dniu dzisiejszym ‒ każdemu wierzącemu powinna w zasadzie towarzyszyć codziennie jako pokarm w naszej drodze z Bogiem i do Boga zgodnie ze słowami
Zbawiciela przywołującego tekst Księgi Powtórzonego Prawa: „«Napisane
jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»” (Mt 4, 4; conf. Pwt 8, 3)
2.Do jutra (25 I) trwa jeszcze Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. Prosząc o codzienną modlitwę szczególnie w tej intencji zapraszamy dziś na
nabożeństwo o godz. 18.00, pomiędzy wieczornymi Mszami św. połączone z
celebracją Bożego Słowa.
3.Otrzymaliśmy preliminarz kosztów instalacji nowego sprzętu do emisji
obrazu. Zaproponowana kwota realizacji (od 39 do 43 tys. zł) znacznie wykracza poza możliwości finansowe naszej Parafii. Niestety musimy poszukać tańszych rozwiązań. Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagają
nam zgromadzić środki potrzebne do realizacji tej koniecznej modernizacji.
Bóg zapłać!
4.W najbliższą sobotę (30 I) zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych te
osoby, które były objęte pomocą naszego parafialnego Zespołu Caritas.
Paczki będą wydawane w Domu parafialnym w godz. 0d 10.00 do 11.00.
Prosimy, aby wszyscy zainteresowani przychodzili z ważnym dokumentem
potwierdzającym wymagane dane osobowe.
5.Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Stefana. Zachęcamy wszystkich do udzielenia wsparcia temu Zespołowi. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub lekarstw dla osób potrzebujących. Szczegółowe informacje można
znaleźć w gazetce parafialnej:
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 132 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 133 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 134 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 135 koniecznie zaznaczyć X
Dziękujemy wszystkim za pomoc najbardziej potrzebującym!

Intencje mszalne
Poniedziałek 25 I – Nawrócenie
Św. Pawła
6.30 O pomyślny rozwój Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny i wszelkie potrzebne łaski dla jego członków
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 30)
17.30 + Alicję SIENKIEWICZ
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ++ Marię i Witolda
18.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
( greg 5)
Wtorek 26 I – Św. Tymoteusza i
Tytusa
6.30 O Boże błogosławieństwo dla
Sióstr Nazaretanek, które w tym roku
przeżywają jubileusz życia zakonnego
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 O łaski potrzebne, o zdrowie dla
Anieli i Bliskich
17.30 O uzdrowienie z nowotworu mózgu dla Martynki SIEMIŃSKIEJ
17.30+Romana DZIUNIKOWSKIEGO (6
18.30 + Władysława CYGANA w miesiąc
po śmierci
18.30 ++ Czesława i Feliksa KOSTANIAKÓW oraz ++ z rodziny
Środa 27 I
6.30 O łaskę uzdrowienie dla Andrzeja
6.30+Romana DZIUNIKOWSKIEGO (7)
8.00+Ryszarda w 23 rocz śm i z rodziny
8.00 + Michała JEDLIŃSKIEGO
10.00 Pogrzeb śp. Waldemar Dolecki
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Zofii
FECHNER
17.30 + Franciszkę LEWICKĄ w 30 rocz.
śm.
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
O Boże błogosławieństwo dla Marianny OSNOBISZYN i jej rodziny
•
W int. Panu Bogu wiadomej
Czwartek 28 I – Św. Tomasza z
Akwinu
6.30 O radość życia wiecznego dla Janiny BOROWIEC i zm z rodziny
8.00 + Ignacego BIJATA
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Adama KNOCIŃSKIEGO
17.30+Romana DZIUNIKOWSKIEGO(8

18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa
18.30+Wacławę MOLSKĄ w 1 rocz śm
Piątek 29 I
6.30 + Gertrudę, Jana, Henryka i +z
rodziny NIEMCZYK i GOŁOMBEK
8.00
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Marii TROJANOWSKIEJ
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 9)
18.30 + ukochanych Rodziców: Teresę
i Tadeusza NOSOWICZÓW
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków Aleksandry i Marcina w 4 rocz ślubu
Sobota 30 I
6.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla S. Anny Marii z okazji urodzin
8.00 + Annę (w rocznice urodzin)
8.00 + Krzysztofa ZAGALSKIEGO w
miesiąc po pogrzebie
17.30 + Janinę ZIEJA w miesiąc po
pogrzebie
18.30 O Boże błogosławieństwo dla
Vanessy MATYSIK
18.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 10)
Niedziela 31 I – IV Niedziela
Zwykła
7.00 W intencji Sióstr Nazaretanek i o
nowe powołania do Zgromadzenia
8.30 O dobre przygotowanie Mai do I
Komunii św i o Boże błogosław.
8.30 W intencji dziękczynno – błagalnej z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i wszystkie potrzebne łaski dla Urszuli KOZŁOWSKIEJ i Cecylii SIEMEK
z Rodzinami
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Genowefę ZATORSKĄ w miesiąc po pogrzebie
13.00 + Stefanię KAZIMIERSKĄ i Janinę BURDZIŃSKĄ
13.00 ++ Antoniego i Jerzego BĄKÓW
17.00 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 11)
19.00 O Boże błogosławieństwo dla
Wiktorii, Jagody i Wojciecha

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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6.Dzieciom z klas pierwszokomunijnych przypominamy, że dziś rozpoczynamy spotkania w małych grupach, w gronie uczniów swojej klasy, które będą
nową formą przygotowania do I Komunii. Każda klasa będzie miała 2 spotkania w miesiącu w naszym kościele – jedno będzie w niedziele o godz.
15.00 (to tzw. Msza św. inicjacyjna), a drugie we wtorek o godz. 16.00.
Szczegółowy plan tych spotkań jest dostępny na parafialnej stronie internetowej w zakładce „Przygotowanie do I komunii św.” i został przesłany Rodzicom pocztą elektroniczną. Dziś na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. dzieci z klas 3A i 3B z Nazaretu, a we wtorek (26 I) na godz. 16.00 dzieci z klasy
3A ze Szkoły Podstawowej Nr 190. Za tydzień (31 I) na Mszę o 15.00 przychodzi klasa 3B (SP 190), a we wtorek (02 II), z racji na Święto Matki Bożej
Gromnicznej, spotkania wyjątkowo nie będzie. Liczymy, że każdemu dziecku
będzie towarzyszyć przynajmniej jeden Rodzic. Prosimy też o rozważenie
nowej daty I. Komunii św. (sobota 8 V) dostosowanej do przewidywanej sytuacji pandemicznej.
7.We wtorek (26 I) na g. 19.15 zapraszamy na spotkanie w kościele młodszą
grupę Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
8.W związku z potwierdzoną w Polsce obecnością brytyjskiej (bardziej zakaźnej) odmiany wirusa przypominamy o wciąż obowiązujących w kościele
obostrzeniach sanitarnych, nawet jeśli jesteśmy już zaszczepieni: nosimy
maseczki, dezynfekujemy ręce, zachowujemy dystans, troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo innych. Dziękujemy za przestrzeganie tych prostych
zasad!
9.Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – abp Stanisław Gądecki –
ogłosił dzisiejszą niedzielę (24 I) „Dniem solidarności z Chorwacją” w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, które w grudniu i styczniu nawiedziło ten
kraj. Przed kościołami w całej Polsce, także u nas, trwa zbiórka ofiar do puszek na ten cel. Prosimy o duchowe i, jeśli to możliwe, materialne wsparcie
poszkodowanych w duchu chrześcijańskiej miłości i solidarności. Bóg zapłać!
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