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 EWANGELIA  NA TRZECIĄ  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ                                             Mt 4,12-23  

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 

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”. Odt ąd 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: „Pó jdźcie 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. 

                                                  
 
     Ten, kto idzie za Jezusem, musi porzucić wszystko. Przypomnijmy rady 
ewangeliczne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Każda z tych rad zaleca 
wyrzeczenie.                                                                                                          
     Najłatwiej, wbrew pozorom, wyrzec się wartości materialnych, pozostać 
ubogim, bo wyrzekamy się tylko tego, co zewnętrzne. Trudniej by ć 
czystym, to znaczy wyrzec się ludzkich przywiązań. Najtrudniej by ć 
posłusznym, aby we wszystkim, co nas spotyka, odczytać znak woli Boga. 
Przy czym za mało jest spełniać wolę Bożą - trzeba ją pokochać.                                                             
 

Ks. Jan Twardowski 
 

 
  



 
                                                          OGŁOSZENIA  
     1.   Dzieci z Paraf.Zesp. Tanecznego „ Angels” wyjeżdżające 28.01.2008 r. do  
           Domu Opieki Społ. w Tom. Maz. spotykają się na Placu JP II o godz. 9.00. 
     2.  1 lutego  przeżywamy I piątek miesiąca .Ks. Proboszcz zaprasza do  
          Sakramentu Pojednania od godz. 15.30. 
     3.  W sobotę - 2 lutego – przeżywamy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego zwaną 
          M. B. Gromnicznej. Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 i 16.00. Na  
          Mszy św. o g. 16.00 będziemy gościć 30 osobowy chór z Łowicza. Zapraszamy. 
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. 
W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział 
prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" Od X w. 
upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - 
Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem 
wszystkich praw natury. 
Znane są powszechnie liczne przysłowia związane z dniem Matki Bożej Gromnicznej, 
określające pogodę i urodzaje na najbliższe lato:   Gromnica, zimy połowica;   Gdy na 
Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się odwlecze; Gdy na Gromniczną rozstaje - rzadkie 
będą, urodzaje; Gdy słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce; Gdy 
na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj wóz.                                                                                                                                
     4.  Dzieci i młodzież zaangażowane w pracę przy kościele w grupach parafialnych 
          zapraszamy na dyskotekę do Oratorium w niedzielę 3.II od godz. 17.00.  
      3.  Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na Fundację CARITAS DIECEZJI 
           ŁOWICKIEJ. Jak można przekazać te pieniądze? – informacja w ulotkach na 
           stolikach.           

                                                 
 

Ze wspólnoty parafialnej odeszła: 
           śp. Marianna Raczkowska – pokój jej duszy. 
 

                              

Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 
dolarów. 
- To strasznie dużo - dziwi sie zbulwersowany turysta. 
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził! 
- Nie dziwię się, przy takich cenach! 

                                    ☺☺☺ 
Mała Zosia mówi do mamy: 
- Pójdę do kiosku kupić zeszyt... 
- Mowy nie ma! - zakazuje matka - Leje deszcz, pogoda taka, że nawet psa szkoda 
wypędzić z domu. Tatuś pójdzie kupić Ci zeszyt. 

 

 



 
 

INTENCJE 
 

                                               PONIEDZIAŁEK  28. 01. 2008. 
----------------------------------------------- 
                                                              WTOREK 29. 01. 2008 
----------------------------------------------- 
                                                              ŚRODA 30. 01. 2008 
 
16.00 NOWENNA DO MBNP. 
          Za +Mariannę Raczkowską / int. od syna Grzegorza /; 
                +Mariana Skonecznego w 12 rocz. śm. / int. od wnucząt/;  
                +Mariana Sygitowicza / popogrzebowa /; 
                +Mariusza Kościechę; 
                +Walerię Fangrat w 38 rocz. śm., Franciszka oraz Józefa, Władysława 
                   i Andrzeja Cyniaków; 
                +Józefę Kaliszewską w 2 rocz. śm., Michała Kaliszewskiego, Józefa 
                   i Julię Szczur. 
                 
                                                             CZWARTEK 31. 01. 2008 
 ----------------------------------------------- 
                                                             PIĄTEK 01. 02. 2008 

15.30 Spowiedź. 
16.00  Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich. 
16.30  Za +Józefa, Stefanię i Sylwestra Kacprzaków. 
 

                                                             SOBOTA 02. 02. 2008 
                                  UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PA ŃSKIEGO 

 
  9.00  Za +cr. Kacprzaków, Szydłowskich, Jasińskich i Ks. Henryka Sobieckiego. 
16.00  Za +Antoniego Szklarka w 5 rocz. śm. / int. od syna Wojciecha z rodziną /. 
           17.00 Ślub – Małgorzaty Kaczmarek i Mariusza Dziedzina. 
 
                                                             NIEDZIELA 03. 02. 2008. 
  9.00 Za +Stanisława Jankowskiego w 3 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo i teściów. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Jana, Helenę, Mariana i Władysława Kutów. 
 
 
 Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, 
trzymania żłóbków i choinek — kończy się "przedłu żony" okres Bożego Narodzenia. 
                                                   

 
 


