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Niedziela 22 stycznia 2017 r. 
Trzecia Niedziela zwykła Rok A, I 

 

Pierwsze czytanie  Iz 8, 23b-9,3 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i 

krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do 

morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.  

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 

mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 

radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się 

radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.  

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt 

jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. 

Oto Słowo Boże. 

Drugie czytanie 1Kor 1,10-13.17 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian  

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was 

rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.  

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 

zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was 
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mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja 

Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został 

za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 

ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym 

głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć 

Chrystusowego krzyża. 

  Oto Słowo Boże. 

Ewangelia Mt 4, 12-23 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza  

 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do 

Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 

nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się 

spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który 

siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 

cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus 

nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie”.   

 Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch 

braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni 

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, 

syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A 

oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.  

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 

synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 

choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 

  Oto słowo Pańskie 



                                                                                                                                                       4/2017 

Rozważanie 

Odnowa świata zaczyna się od nawrócenia. Różne są pomysły uzdrowienia świata, 

ale sprawdza się tylko "nawrócenie", czyli zwrócenie się w stronę Boga i 

odwrócenie od tego, co On nazywa złem. Jezus jest "wielkim światłem". Niektórzy 

to kwestionują, ale każdy kto poszedł Jego śladami zgodzi się z tym. 

 "Wzeszło światło". Trwa dzień. Dzień też można przespać. Niektórzy tak robią. 

Ale można też, pod wpływem światła, obudzić się i rozpocząć nowy etap życia. 

Tak! Z Jezusem wszystko staje się nowe, ale musimy pozwolić, by On nas obudził, 

to znaczy wyrwał nas z nieświadomości. Ta nieświadomość różnie może się 

przejawiać. Może dotyczyć na przykład własnego grzechu, ale najczęściej dotyczy 

ogromu Bożej Miłości. 

To jest znamienne, że Jezus nie mówi o sobie  jako o reformatorze świata. Nie 

mówi, że przyszedł zmieniać złych ludzi w dobrych. Nie mówi też swoim 

pierwszym uczniom, że ich misją będzie pouczanie ludzi. Jezus określa siebie 

"wielkim światłem", czyli kimś upragnionym przez ludzi, kto pomaga znaleźć 

dobrą drogę. Uczniom zaś zapowiada, że będą "rybakami ludzi", czyli kimś, kto 

wydobywa innych z różnych trudnych i złych sytuacji. 

 Tak naprawdę człowiek może się zmienić tylko sam. By jednak mógł to zrobić, 

musi mieć światło i wsparcie. W każdym człowieku jest dobro, ale ono często nie 

dochodzi do głosu ze względu na ciemności, w których on tkwi i ze względu na 

słabość. 

Może słysząc dzisiejszą Ewangelię staniemy się bardziej skorzy do niesienia 

światła Dobrej Nowiny i do wspierania najsłabszych? Aby człowiek mógł się 

zmienić, musi zostać należycie obdarowany Prawdą i Miłością. 

 

                         Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek 1 czytanie Hbr    9, 15.24-28       Ewangelia  Mk  3, 22-30 

 

Wtorek 1 czytanie Hbr  10, 1-10 Ewangelia  Mk  3, 31-35 

 

Środa 1 czytanie Dz    22, 3-16  Ewangelia  Mk 16,15-18 

 

Czwartek 1 czytanie 2Tm  1, 1-8     Ewangelia  Łk  10,1-9 

 

Piątek 1 czytanie Hbr  10, 32-39  

 

Ewangelia  Mk  4, 26-34 

Sobota 1 czytanie Hbr  11,1-2.8-19 Ewangelia  Mk  4, 35-41 
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Ogłoszenia parafialne 

 
1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym sanktuarium łączymy te modlitwy 

z wieczorną Mszą św. 

2. Jutro jak każdego roku gościć będziemy w bazylice, braci i siostry greko- katolików, którzy 

będą celebrować Eucharystię o godz. 18.00  z racji wspomnienia męczenników pratulińskich. 

Serdecznie zapraszamy. 

3. W przyszłą niedzielę gościć będziemy siostry z Ukrainy, ze zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Misjonarek. Będziemy mieli możliwość wsparcia materialnego prowadzonego 

przez siostry dzieła ewangelizacji. 

4. W przyszłą niedziele też gościć będziemy prof. Mieczysława Rybę, który w sali różańcowej 

po Mszy św. o godz. 9.30 wygłosi konferencję -Misja kulturowa i cywilizacyjna Polski w 

kontekście 1050 rocznicy chrztu. Serdecznie zapraszamy. 

5. Również w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy do bazyliki na Koncert kolęd 

autorskich Rudolfa Steinera w wykonaniu Trio Cantabile z Lublina: Rudolf Steiner-fortepian, 

Grzegorz Cholewiński –skrzypce i Barbara Brzozowska - śpiew. 

6. Przypominamy, że wydajemy w parafii mini gazetkę, która wyłożona jest na stolikach przy 

wyjściach z bazyliki. 

7. Decyzją Rady Parafialnej w tym roku 5 osób młodych naszych parafian z praktykujących 

rodzin będzie otrzymywało stypendium w wysokości 150 zł.  miesięcznie, ze środków, które 

pozyskujemy ze zbiórki makulatury. Przy tej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać osobom, 

które włączyły się w tę akcję. Cieszymy się, że w niektórych blokach na klatkach schodowych 

są pudełka na makulaturę. Odwiedzając teraz rodziny widzimy bardzo dużo przy wejściach 

różnych reklam, papierów warto to zagospodarować. Jeśli trudno z transportem to prosimy o 

zgłoszenie do parafii. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę wyobraźnię miłosierdzia. 

Makulaturę składamy do kontenera. 

8. Jeśli Bóg pozwoli w tym tygodniu zakończymy wizytę duszpasterską w parafii w najbliższy 

czwartek. Na piątek 27stycznia przewidziane są wizyty na indywidualne zgłoszenia Parafian, 

którzy nie mogli w wyznaczonym czasie się spotkać z kapłanami, a proszą o błogosławieństwo 

domu. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom, Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia. 

 


