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III NIEDZIELA
W CIĄGU ROKU

Dziękujmy Panu Bogu za świa
tło, radość i pocieszenie, jakie da
je nam w swoim słowie i w darze 
z  samego siebie. Może właśnie 
dzisiaj ktoś usłyszy skierowane 
do siebie słowa: „Pójdź za Mną”. 
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Gdy Jezus posłyszał, że Jan zo
stał uwięziony, usunął się do Ga
lilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i  osiadł w  Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu ziem 
Zabulona i  Neftalego. Tak miało 
się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i  ziemia Nefta
lego, na drodze ku morzu, Zajor
danie, Galilea pogan! Lud, który 
siedział w  ciemności, ujrzał świa
tło wielkie, i  mieszkańcom cieni
stej krainy śmierci wzeszło świa
tło». Odtąd począł Jezus nauczać 
i  mówić: «Nawracajcie się, albo
wiem bliskie jest królestwo niebie
skie». Przechodząc obok Jeziora 
Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch 
braci: Szymona, zwanego Piotrem, 
i  brata jego, Andrzeja, jak zarzu
cali sieć w jezioro; byli bowiem ry
bakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie 
za Mną, a  uczynię was rybakami 
ludzi». Oni natychmiast, zosta
wiwszy sieci, poszli za Nim. 
A  idąc stamtąd dalej, ujrzał in
nych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza i brata jego, Jana, jak 

z  ojcem swym Zebedeuszem na
prawiali w łodzi swe sieci. Ich też 
powołał. A oni natychmiast zosta
wili łódź i  ojca i  poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, na
uczając w  tamtejszych synago
gach, głosząc Ewangelię o  króle
stwie i  lecząc wszelkie choroby 
i wszelkie słabości wśród ludu.

Drodzy bracia i  siostry, trzecia 
niedziela okresu zwykłego jest 
środkiem Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan, który trwa 
od 18 stycznia do 25 stycznia każ
dego roku. Już od wieków wy
znawcy Jezusa modlą się we wła
snych wspólnotach o  jedność dla 
wszystkich. Pierwsza modlitwa 
o jedność chrześcijan wyszła z ust 
samego Jezusa i  została zapisana 
w  17 rozdziale Ewangelii św. Ja
na. Pan nasz modlił się, aby 
chrześcijanie byli jedno. Modlił 
się nie tylko za ówczesnych 
uczniów i  Apostołów, którzy Go 
otaczali, ale jak pisze Jan Apo
stoł, modlił się także i za tych, 
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którzy w  Niego kiedyś uwierzą. 
Chrystus modlił się zatem także 
o  naszą jedność  dzisiejszych, 
współczesnych chrześcijan. 

Kościół przez wieki doznaje 
różnych napięć i  podziałów. Wy
starczy przypomnieć pełen dra
matyzmu podział chrześcijan 
w  XI wieku, kiedy to w  1054  r. 
grecki Wschód oddzielił się od ła
cińskiego Zachodu. Inny rozłam 
nastąpił w XV i XVI w., kiedy ru
chy reformacyjne w  pobliskich 
Czechach, zapoczątkowane przez 
Jana Husa, wstrząsnęły Kościo
łem rzymskim. Ruchy reformacyj
ne końca średniowiecza nasiliły 
się, kiedy Marcin Luter, Filip Me
lanchton, Ulrich Zwingli, Jan 
Kalwin, wywołali głęboki podział 
Kościoła. I  tak pojawiło się wiele 
wspólnot chrześcijańskich poza 
obrębem Kościoła katolickiego.

Kościół można różnie reformo
wać, tak jak zrobił to Marcin Lu
ter, który go podzielił, ale można 
go też tak reformować, jak to zro
bił św. Franciszek z  Asyżu, św. 
Ignacy Loyola, czy błogosławiona 
Matka Teresa z  Kalkuty. Jeden 
z  dziennikarzy robił wywiad 
z Matką Teresą z Kalkuty, akurat 
w Kościele wybuchł kolejny skan
dal obyczajowy. Zapytał się Matki 
Teresy z  Kalkuty: „Co Matka by 
zrobiła, co zreformowałaby w  Ko
ściele, jak by zaradziła temu bra
kowi jedności?". Matka Teresa 
z Kalkuty odpowiedziała: „Ja zro
biłabym tylko jedną reformę  re
formę samej siebie i pana".

Najgłębsze podziały nie biegną 
przez nasze podwórka, nie biegną 
przez nasze miejsca pracy, ale 
biegną przez nasze serca. Stąd 
obecny Tydzień Modlitwo Jedność 
Chrześcijan wzywa nas do prak
tykowania nie tylko ekumenizmu 
doktrynalnego czy praktycznego, 

ale przede wszystkim do ekume
nizmu duchowego, abyśmy czynili 
duchowe ofiary, abyśmy potrafili 
nasze cierpienia, umartwienia, 
naszą modlitwę ofiarować właśnie 
w intencji jedności.

W 1983 r. Jan Paweł II wyniósł 
na ołtarze siostrę Marię Gabrielę 
Sagheddu. Była to młoda kobieta, 
urodzona na Sardynii, która 
wstąpiła do klasztoru Grottafer
rata pod Rzymem i  ofiarowała 
swoje całe zakonne życie właśnie 
w  intencji jedności chrześcijan. 
Przedziwne, żyła w  tym klaszto
rze Grottaferrata bardzo krótko, 
bo tylko pięć lat, ale te pięć lat 
było naznaczone wielkim bólem 
i  cierpieniem. Dał temu świadec
two błogosławiony Jan Paweł II, 
poświęcając sprawie jedności swo
ją encyklikę zatytułowaną Ut 
unum sint  Aby byli jedno. Do tej 
jedności także wzywają nas tek
sty biblijne. Słyszeliśmy w  dru
gim czytaniu, jak Paweł po
ucza  pierwotną gminę chrześci
jan, aby byli jednego ducha, za
niechali sporów, bo jedni przyzna
ją się, że są Pawła, inni należą do 
Piotra, inni do Apollosa, a inni do 
Chrystusa. Jedność to misterium. 
To jednak nie tylko tajemnica Ko
ścioła, lecz tajemnica naszego 
zbawienia.

Dzisiaj Jezus także przypomi
na nam sprawę jedności, wzywa
jąc nas do nawrócenia, w ten spo
sób także rozpoczyna swoją dzia
łalność publiczną. Bo oto opuszcza 
Nazaret i  kieruje się do Kafar
naum. Pokonuje odległość z  miej
sca swego dzieciństwa i wychowa
nia, czyli z  Nazaretu do Kafar
naum w  Galilei. Jest to około 
pięćdziesięciu pięciu kilometrów. 
Jezus wychodzi poza schematy, 
opuszcza swoje rodzinne strony. 
Kiedy rozpoczyna coś nowego, to 
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zmienia nawet miejsce zamiesz
kania i kieruje się w  teren specy
ficzny. Autor natchniony określa 
Galileę jako „kraj ciemności". 
Skąd się to wzięło? Kafarnaum 
położone jest na północnozachod
nim wybrzeżu Jeziora Galilejskie
go. W VIII wieku przed Chr. Pale
stynę najechała Asyria. Król asy
ryjski wcielił do swojego państwa 
północną część Galilei, włącznie 
z Kafarnaum. Polegało to na tym, 
że deportował stamtąd Izraelitów 
do Asyrii, a na ich miejscu osiedlił 
Asyryjczyków. Po jakimś czasie 
część Żydów oczywiście wróciła, 
ale Galilea stała się miejscem 
skażonym. Dlatego autor nie bez 
powodu nazywa ją krainą pogan, 
gdyż tak postrzegali ją ortodok
syjni Żydzi. Przez Kafarnaum 
biegł także szlak handlowy z  pół
nocnej Syrii, z  Damaszku. Jezus 
idzie w te trudne okolice i wzywa 
do nawrócenia.

Wzywa do nawrócenia przede 
wszystkim nas! To nawrócenie 
polega na trudnej jedności, a  nie 

na jakimś łatwym, pełnym kom
promisów życiu, gdzie wszyscy 
mają myśleć tak samo. Jedność 
jest dynamiczna, pochodzi ona od 
Ducha Świętego. A  Duch Święty 
dopuszcza złożoność, wyzwala dy
namikę jedności. Nie chodzi o  to, 
abyśmy doznali ujednolicenia, ale 
idzie szczególnie o to, abyśmy byli 
w łasce jedności z Bogiem. A nasz 
Bóg jest przecież Bogiem Trójje
dynym, a więc sam w sobie, będąc 
Trójosobowy, przyzwala na całe 
bogactwo różnorodności.

Dziękujmy zatem Jezusowi 
Chrystusowi, który modlił się za 
nas, abyśmy trwali w  jedności! 
Niech Duch Święty ogarnie dzi
siaj nasze serca! Niech zniknie 
z nich ten największy podział, ja
kim jest często brak akceptacji 
samego siebie! Bo najważniejsze 
jest to, co myśli o  nas Bóg, a  nie 
to, co my, czy inni, myślimy o so
bie samych!

 
Ks. Mateusz Matusiak
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1. Trwa wizyta duszpasterska, 
zwana kolędą. Od poniedział
ku do piątku rozpoczynamy ją 
o g. 15.30. Dzień wcześniej mi
nistranci zapowiedzą odwiedzi
ny kapłana. Porządek kolędy 
w tym tygodniu jest następują
cy: poniedziałek – Łąkowa 1, 
3, 5, 7; wtorek – Łąkowa 2 – 
12 (parzyste), 9, 11; środa – 
Łąkowa 13, 15, 17, 19; czwar
tek – Łąkowa 21, 25. 

2. Prosimy, aby w  zakrystii zgła
szać pominięte rodziny w  cza
sie kolędy, które odwiedzimy 
w czwartek i w piątek.

3. Nabożeństwa w  tym tygodniu: 
we wtorek do św. Siostry Fau
styny i  św. Jana Pawła II; 
w  środę nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; 
w piątek do Miłosierdzia Boże
go; w sobotę różaniec Apostol
stwa Dobrej Śmierci – g. 16.30.

4. Kancelaria parafialna czynna 
będzie w  sobotę od  g. 11.00 
do g. 12.00.

5. Zachęcamy do lektury katolic
kiej prasy.

6. Solenizantom i  jubilatom tygo
dnia życzymy wielu Bożych 
łask.

22 stycznia 2023 roku
III niedziela w ciągu roku
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PONIEDZIAŁEK 23.01.2023 r. 
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 10)
godz. 17:00 – + Tadeusz KWIATKOWSKI
WTOREK 24.01.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALE

ZEGO
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 11)
godz. 17:00 – + Artur ZIELIŃSKI w 3 rocznicę śmierci
ŚRODA 25.01.2023 r. ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APO

STOŁA
godz. 07:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła 

w dniu urodzin
godz. 17:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 12)
CZWARTEK 26.01.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TY

MOTEUSZA I TYTUSA
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 13)
godz. 17:00 – + Antoni STRZLEBICKI w 6 rocznicę śmierci
PIĄTEK 27.01.2023 r.
godz. 07:00 – + Marian PUSZCZEWICZ 
godz. 17:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 14)
SOBOTA 28.01.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 15)
godz. 17:00 – W intencji Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci: dla żyją

cych o szczęśliwą śmierć, a dla zmarłych o radość wiecz
ną

NIEDZIELA 29.01.2023 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 16)
godz. 08:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Dominika 

w 50 rocznicę urodzin
godz. 10:00 – + mąż Szczepan w 9 rocznicę śmierci, + córka Danuta, + 

synowa Ewa, ++ z obu stron 
godz. 11:30 – + mąż Edward SZATKOWSKI w 7 rocznicę śmierci, + 

syn Leszek w 11 rocznicę śmierci
godz. 17:00 – ++ rodzice Władysław, Janina, Anna

Intencje Mszalne 23-01– 29.01.2023 r.


