III Niedziela zwykła – 24 stycznia 2021 r.
EWANGELIA (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".
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do niech: "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.
KOMENTARZ
Do jutra trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Tydzień
Modlitw przypomina, że wszyscy chrześcijanie należą do Kościoła
Chrystusa i powinni przezwyciężać różne trudności, aby dawać
świadectwo o Jezusie, jedynym Zbawicielu człowieka. Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan kończy się w święto nawrócenia św. Pawła, który
wcześniej był wrogiem i prześladowcą Chrystusa. Jedno spotkanie z
Jezusem, tak bardzo przemieniło jego życie, że z zaślepionego

nienawiścią człowieka stał się apostołem Miłości. Św. Paweł zostawił
wszystko i poszedł za Nim.
Dzisiaj Jezus mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! - jest to
wezwanie do porzucenia ciasnego, własnego sposobu myślenia o Bogu i
o swoim życiu. Nawrócenie to zaproszenie do otwarcia się na nowość,
jaką niesie Ewangelia. A cóż takiego nowego proponuje? Ewangelia
wzywa do zerwania z grzechem, do zmiany życia i zaufania Bogu.
Wierzyć w Ewangelię – to oprzeć się na słowie Boga, jak na skale, na
trwałym fundamencie. Wierzyć w Ewangelię, to zaufać Jezusowi
bardziej niż sobie samemu i pójść za Nim tak, jak uczynili to pierwsi z
powołanych na apostołów. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego pisze św. Marek – Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
zarzucających sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Również nieco
dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli
w łodzi i naprawiali sieci. Ci ludzie mieli swój świat, w którym byli
zanurzeni, w którym mieszkali i pracowali. I wydawało się, że nic, ani
nikt, nie zdoła tego zmienić. A jednak, Jezus wchodzi w ich życie. To On
odnajduje ich w codzienności i mówi: «Pójdźcie za Mną».
Pójście za Jezusem sprawia, że stajemy się innymi ludźmi, którzy są
zaproszeni nie tylko do tego, aby nie czynić zła, lecz by opowiedzieć się
po stronie dobra. Pójść za Nim to dostrzec Go w naszych trudnościach i
kłopotach i zobaczyć, że On jest Bogiem z nami, w naszym codziennym
życiu. Obecność Chrystusa wiele zmienia. On pragnie nas sobą
ubogacać. Aby to mogło się stać, trzeba nam zostawić wiele rzeczy
niepotrzebnych i tak jak uczynili to pierwsi uczniowie, pójść za Nim.
Proboszcz
Bóg mówi do swojego ludu
Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
o Niedzieli Słowa Bożego
Fragment
Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka
przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego,
przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości
Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między
Słowem Bożym a liturgią: „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem
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kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który
do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być
«raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się
bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie
przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W
tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w
przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte,
dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.
Za pośrednictwem czytań biblijnych proklamowanych podczas liturgii,
Bóg mówi do swojego ludu, a sam Chrystus głosi swoją Ewangelię;
Chrystus stanowi centrum i pełnię całego Pisma, Starego i Nowego
Testamentu. Słuchanie Ewangelii, punkt kulminacyjny liturgii Słowa,
charakteryzuje się szczególną czcią, wyrażaną nie tylko przez gesty i
aklamacje, ale przez samą Księgę Ewangelii.
Niedziela Słowa Bożego jest sprzyjającą okazją do pogłębienia związku
między Pismem Świętym a liturgią godzin, modlitwą Psalmami i
Kantykami Oficjum, czytaniami biblijnymi, przez zachęcenie do
wspólnotowej celebracji jutrzni i nieszporów.
Spośród licznych świętych, którzy wszyscy byli świadkami Ewangelii
Jezusa Chrystusa, można podać jako przykład świętego Hieronima, przez
jego wielką miłość, którą żywił do Słowa Bożego. Tak jak niedawno
Papież Franciszek przypomniał postać tego „niestrudzonego uczonego,
tłumacza, egzegety, głębokiego znawcy i namiętnego propagatora Pisma
świętego. (…) To właśnie wsłuchując się w Pismo święte, Hieronim
odnajduje samego siebie, oblicze Boga i oblicze swoich braci, oraz
udoskonala swoje upodobanie do życia wspólnotowego”.
Robert kard. Sarah
Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Pius XII w jednej z encyklik mówi, że człowiek nie może wyjść gorszy
z warsztatu pracy, gdy z jego rąk materia wychodzi uszlachetniona.
Fabryka nie jest po to tylko, aby przepracowywać i udoskonalać materię,
ale po to również, aby człowiek przez pracę stawał się lepszy,
szlachetniejszy, bardziej rozumny, wolny wewnętrznie, świadomy swej
godności i wzniosłego posłannictwa.
Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.
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Najpilniejsze z zadań
Abp Stanisław Gądecki mówi: Polska jest uważana za jedną z najbardziej
spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie, stąd praca nad
jednością jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem. Niezgoda i brak
jedności w Polsce źle świadczą o naszej duchowości oraz kulturze –
indywidualnej i zbiorowej.
Nawiązując do programu duszpasterskiego, skoncentrowanego wokół
Eucharystii, przewodniczący Episkopatu przypomina, że w tym roku
zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie pogłębienie wiary,
wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii. Mówiąc o
ograniczeniach okresu pandemii, zwraca uwagę, że świat wirtualny nie
może nam zastąpić rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii,
bowiem w telewizji i internecie nie ma sakramentów.
Największym smutkiem - mówi abp Gądecki - jest to, że Polacy tak łatwo
dają się śmiertelnie podzielić, a największą radością jest obecność tak
wielu rodaków w dziełach charytatywnych Kościoła, ludzi, którzy
spokojnie i bez rozgłosu pracują na rzecz najbardziej potrzebujących.
Ogłoszenia
- Jutro, 25 stycznia rozpoczynamy katechezy dla młodzieży i dorosłych.
Zapraszamy każdego, kto potrzebuje Dobrej Nowiny w tym trudnym dla
wielu z nas czasie pandemii. "Nie bójcie się, Ja jestem z wami aż do
skończenia świata" - mówi Jezus. Pragniemy, aby te słowa zabrzmiały w
naszej parafii z mocą, niosąc nadzieję, miłość i pokój.
Katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w
kościele, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Jeśli nie zmieścimy się
w kościele, spotkania będą odbywać się równolegle o tej samej godzinie
w auli czerwonej w domu parafialnym.
Katechezy są również formą przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania dla osób dorosłych. Wystarczy wysłuchać katechez i
można przystąpić do bierzmowania.
- W piątek o godz. 19.15 w domu parafialnym odbędzie się
zebranie Oddziału Akcji Katolickiej. Zapraszamy Członków,
Kandydatów i Sympatyków.
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