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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.
——————————————————————————————————————

Dziś po raz drugi obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez
papieża Franciszka we wrześniu 2019 r. listem apostolskim Aperuit illis. Papież napisał w nim
m.in.: "Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz
krzewieniu Słowa Bożego. Staje się ona odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym
jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność
chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie tej Niedzieli wyraża charakter ekumeniczny,
ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia,
aby dojść do trwałej i autentycznej jedności".
SZEŚĆ BARDZO DOBRYCH POWODÓW KU TEMU, BY CZYTAĆ BIBLIĘ
W Słowie Bożym leży niesamowita moc, która jest dostępna dla każdego z nas. Czy używasz tej
mocy w swoim życiu?
Oto sześć powodów ku temu, byś wziąć swoją Biblię do ręki.
1. W Biblii zawarta jest wola Boża względem naszego życia
„Jaka jest wola Boża względem mojego życia?” W Biblii nie znajdziemy żadnego wersetu, który
mówiłby o tym, jaki zawód powinniśmy wybrać, gdzie mamy mieszkać czy też z kim mamy się

ożenić. Jednak napomnienia zawarte w Słowie Bożym, wytyczne linie, przykazania i zachęcenia
dają nam konkretne i nieomylne wejrzenie w wolę Bożą względem nas we wszystkich aspektach
naszego życia.
Apostoł Paweł pisze, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione …” (II List do Tymoteusza
3,16) W niektórych tłumaczeniach jest napisane, że całe Pismo jest zainspirowane przez Boga.
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym? Biblia jest inspirowana przez samego Boga! To jest Boże
Słowo, które zawiera Jego mądrość, Jego dobroć, Jego intencje, Jego sądy, Jego serce. Czy
jesteś tak bardzo zainteresowany tym, by zrozumieć wolę Bożą, że spędzasz czas przy Jego
Słowie?
2. Biblia jest naszym pokarmem
Pomyśl, że mija dzień, w którym nic nie zjadłeś. Następnie tydzień, a potem miesiąc. W miarę,
jak czas upływa, stajesz się coraz słabszy. Ciało potrzebuje pokarmu, by żyć. Tak samo jest w
naszym duchowym życiu.
Przez naszego ducha możemy mieć kontakt z Bogiem. To nasz duch ma wejść do wieczności i
potrzebuje pokarmu, by żyć i być czujnym względem woli Bożej. Jezus powiedział: „Napisano:
Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ewangelia Mateusza 4,4) oraz: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.” (Ewangelia Jana 6,63)
Jeżeli pragniemy otrzymać życie i pokarm dla naszego ducha, to ważnym jest, byśmy spędzali
czas, czytając Słowo Boże. W nim jest źródło życia! Słowo Boże zawiera nieskończenie wiele
pomocy i mądrości. A jeśli czytamy i jesteśmy posłuszni przez ducha wiary, wtedy prowadzi nas
to do ogromnego duchowego wzrostu.
3. Biblia daje nam moc osądu
Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” (List do Hebrajczyków 4,12)
Dla nas, ludzi, jest czymś naturalnym, by szukać swego, (List do Filipian 2,21) i dlatego nie jest
łatwo rozróżniać i rozdzielać dobro od zła. Nasze naturalne osądy są często zabarwione naszymi osobistymi poglądami, mniemaniami, uczuciami i doświadczeniami, które sprzeciwiają się
dobrej i doskonałej woli Bożej.
Jednak Słowo Boże ma moc przenikania: rozcina i rozdziela wszystko to, co w naszym życiu jest
egoistyczne i objawia to, co jest prawdą i co jest sprawiedliwe. „Czy moje słowo nie jest jak
ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę?” (Księga Jeremiasza 23,29) Słowo Boże jest
mocne; jest pełne autorytetu. To święty, obosieczny i przenikający miecz, który rozdziela pomiędzy naszą wolą, a wolą Bożą; to ogień, który pożera nieczystość oraz młot, który ma moc unicestwić wszelki grzech w naszej naturze! Czy nie chciałbyś skorzystać z tego Słowa w twoim własnym życiu?
4. Biblia uczy nas sprawiedliwości
„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.” (Psalm 119,9)
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany. ” (II List do Tymoteusza 3,16-17)
Biblia zawiera wszelką wiedzę, jakiej potrzebujemy, by wejść do życia w prawdziwej czystości i
sprawiedliwości. Uczy nas, w jaki sposób możemy w prawdzie naśladować Chrystusa. Zawiera
słowa i przykłady bohaterów wiary, proroków, apostołów, Jezusa Chrystusa i samego Boga! Czy
istnieje jakaś lepsza nauka, lepsza instrukcja dla tych, którzy pragną prowadzić życie miłe Bogu,
naszemu Stwórcy?
5. Biblia zawiera moc do zwycięstwa
Chociaż podjęliśmy stanowczą decyzję, by z całego serca służyć Bogu i powstrzymać się od
grzeszenia, jednak nadal doświadczymy pokus w naszym życiu. Apostoł Jakub mówi, że jesteśmy kuszeni, ponieważ pociągają i nęcą nas nasze własne chęci i pożądliwości (List Jakuba
1,14)
Na podstawie Pisma wiemy, że szatan wykorzystuje nasze naturalne chęci i pożądliwości. Próbuje i nakłania nas, byśmy byli nieposłuszni woli Bożej i kłaniali się rzeczom, które są dla nas
zupełnie naturalne: własna cześć i chwała, bogactwo czy samozadowolenie. On kusił nawet
Jezusa i próbował sprawić, by poddał się egoizmowi, pysze i szukaniu swego.
Jednak Jezus sprzeciwił się wszelkim pokuszeniom, które napotkał i w każdym ataku używał
Słowa Bożego. „Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.”

i dalej: „Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu
pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.” (Ewangelia Mateusza 4,1-11)
Czy ty także dajesz odpór każdemu pokuszeniu,
które napotykasz w życiu? Czy napełniasz się
świętym Słowem Bożym? Apostoł Paweł pisze:
„Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha,
którym jest Słowo Boże” (List do Efezjan 6,17)
Biblia, Słowo Boże jest orężem. To jest miecz,
który daje nam władzę i moc, by zwyciężyć w
chwili pokuszenia. Dlaczego już dzisiaj nie weźmiesz tego miecza do ręki?
6. Biblia jest pełna Bożych obietnic
I wreszcie, co jest nie mniej ważne, Biblia jest
pełna wspaniałych obietnic. Mówi o wszystkim,
co należy do bogobojnych!
„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do
zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa
żywota, które jest w raju Bożym.” (Objawienie
Jana 2,7)
Boże obietnice dla tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą, są niemal nieograniczone. Czy
jesteś żywo zainteresowany tymi drogocennymi
obietnicami? Czy pragniesz zobaczyć, co Bóg
czyni i co ma zamiar uczynić dla tych, którzy
postępują według Jego woli? Wtedy przede
wszystkim musisz wziąć do ręki swoją Biblię!
Ona ci powie o wszystkich tych obietnicach,
które mogą stać się twoim udziałem – zarówno
w tym życiu, jak i w wieczności – jeżeli tyko
będziesz wykonywał wolę Bożą.
—————————————————————
OPOWIADANIE: Migdałowiec
Migdałowiec, prosty, wysoki i triumfalny, skierowany z godnością w stronę nieba, wyrastał ponad cały ogród. Był szczęśliwy, kiedy powabne
papugi o żywych kolorach i eleganckie sikorki
o dobrych manierach spacerowały po jego gałęziach. Nosił z radością na swoich ramionach
szczygły, słowiki i wiele innych śpiewających
ptaków. Ale pewnego dnia na jego gałęzi pojawił się dudek. Przyłożył do kory swoje ucho
i usłyszał pod nią wielkie mrowisko składające
się z malutkich, ale żarłocznych larw zagnieżdżonych pod jej powierzchnią. Wsadził swój
długi, zakręcony dziób pod korę migdałowca
i zaczął wydobywać i zjadać larwy. Migdał pogrążył się w przerażającym smutku. To straszne
ptaszysko, które penetrowało swoim dziobem
jego wnętrze i niszczyło doskonałą piękność,
było naprawdę nie do wytrzymania. Dumny
migdałowiec robił wszystko, aby przegnać dudka, i pewnego dnia wreszcie mu się to udało.
Od tego momentu żyjące w nim małe larwy

mogły znów rozwijać się w spokoju i rozprzestrzeniać powoli po całym wnętrzu. Kilka dni
potem, nocą, wystarczyło już tylko lekkie
dmuchnięcie wiatru, by dumny migdałowiec
rozsypał się w proch.
Jeśli ktoś „zachodzi ci za skórę” i stara się
pokazać wszystkie twoje ułomności i nieprawidłowości, nie obrażaj się na niego.
Bądź mu raczej za to wdzięczny.
====================================
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1. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia
niedziela okresu zwykłego jest w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego.
2. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu.
4. Msza św. w intencji dzieci, które obchodziły
urodziny i imieniny w styczniu w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Prosimy o zapisy w zakrystii.
5. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania intencji
mszalnych w różnych potrzebach naszego
życia, z okazji imienin, urodzin, rocznic, jubileuszy i za zmarłych.
6. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar
na Chorwację, którą 29 grudnia nawiedziło
najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Zginęło
siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące
pozbawionych dachu nad głową.
7. Zakończyliśmy kolędę. Serdecznie dziękujemy rodzinom, które przyjęły zaproszenie,
za udział we Mszy świętej i spotkaniu kolędowym. Dziękujemy za złożone ofiary. Kolędę
w tym roku przyjęło około 370 rodzin.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
Za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konto
parafialne, za wszelką pomoc, życzliwość
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg
zapłać!
Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia
składamy
najserdeczniejsze
życzenia
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Parafianom i Gościom życzymy pięknych
i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

INTENCJA WOLNA

12.00

W 60 rocznice ślubu Reginy i Jana

18.00

O zdrowie dla Karola
PONIEDZIAŁEK 25.01.2021

18.00

INTENCJA WOLNA

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† Stefan ZAHUTA (5r. śm.)

9:15
POMIERZYN

† Zofia LISAJ, †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

†† Aniela, Barbara, Józef ROGOZIŃSCY
†† Barbara, Paweł GORGOL

WTOREK 26.01.2021
11:30
SUCHOWO

18.00
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ŚRODA 27.01.2021
18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

18.00

† Genowefa INDRZEJCZAK

SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

9:15
DĘBSKO

CZWARTEK 28.01.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

PIĄTEK 29.01.2021
18.00

9:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
† Jan (8), †† z rodz. MISIURÓW
† Marianna, Mieczysław
KOWALSCY
† Maria BRATEUS, † Jan ANTOSZKÓW, † Janina PAPROTA

INTENCJA WOLNA
SOBOTA 30.01.2021

18.00

Z okazji urodzin Grzegorza

INTENCJA WOLNA

INTENCJA WOLNA

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

†† Maria, Irena
† Teresa USAK

SAŁATA,

Z okazji urodzin Grzegorza
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8.00

INTENCJA WOLNA

12.00

Urodzinowo imieninowa

18.00

† Feliks BORKOWSKI - od uczestników
pogrzebu
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