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EWANGELIA NA TRZECI Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                  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: "Pójd źcie 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. 

●●● 
 
W naszych sercach też jest kraina Zabulona i Neftalego. Też ją najeżdża i nęka 
nieprzyjaciel. Dawniej była to propaganda, nienawiść i ucisk komunistyczny, dziś - 
wolność, często samowola i nasz egoizm. Skutek jest taki, że osiedlają się w nas nie Boże 
wartości, ale mowa napastliwa, brudna, brzydka, zniewolenie. 
I do tych miejsc przychodzi Jezus jak do swego Kafarnaum i mówi: Kocham cię, kocham tę 
ziemię Bożą, ziemię świętą. Kocham tym bardziej, im bardziej jest zniewolona, 
nieszczęśliwa. Oddaj mi serce swoje, a Ja je uleczę i uzdrowię. Zachwyć się Mną, zostań 
moim uczniem. Potrzebuję cię w polityce, potrzebuję cię na stanowiskach, by nie walczyć 
tylko o władzę czy szukać własnych korzyści, ale by troszczyć się o dobro wspólne, by 
nasycać je wartościami Bożymi i ludzkimi. Potrzebuję cię w małżeństwie, potrzebuję cię w 
rodzinie, by nie rządziły tam własne ambicje i korzyści, ale Ja, Jezus, wasz Pan, Pan męża i 
żony, Pan łaskawy, Pan kochający. 
Przeżywamy teraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Myślimy o całym 
chrześcijaństwie, niestety podzielonym na trzy wielkie rodziny: katolicką, prawosławną i 
protestancką. Modlimy się, by te trzy rodziny pochyliły się w wielkiej miłości ku Jezusowi, 
by pokruszyły się przed Nim i zwróciły się do siebie z miłością. 
Modlimy się także za nasze konkretne rodziny, by one także pochyliły się przed Jezusem i 
napełnione tą miłością zwróciły się ku sobie w przebaczeniu i zgodzie. Tak ładnie prosi o to 
dziś św. Paweł: „byście byli jednego ducha i jednej myśli, bo zdarzają się między wami 
spory". 
 
 



  
    OGŁOSZENIA 

1. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców: 
   24. I poniedz.  od g. 10.00 Czerniewice, ul Południowa, tzw. Parcela po Trakcie; 
   25. I wtorek    od g. 14.00 Czerniewice, ul. Jodłowa i Łąkowa; 
   26. I środa       od g. 17.00 Czerniewice, ul. Klonowa; 
   29. I sobota      od g. 10.00 Czerniewice, ul. Zachodnia.  
   Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 
2. Informuj ę, że w najbliższy czwartek, tj. 27 stycznia br. wyjeżdżamy na występy 
   z parafialnymi zespołami „Małe Aniołki” i „Angel s” do Domu Opieki Społecznej 
   w Tomaszowie Maz. z Placu JP II o godz. 9.00.  

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Jasiu postanowił sie ożenić. Rozmawia więc na ten temat z księdzem. 
- A ładna ta Twoja narzeczona? - pyta ksiądz 
- Oj, piękna. Wszyscy mówią, że jak Matka Boska. 
- Na pewno? A masz zdjęcie? 
- A mam - odpowiada Jasio i pokazuje księdzu zdjęcie. 
Ksiądz spojrzawszy na zdjęcie woła: 
- O Matko Boska... 

Żona zgłasza na policji zaginięcie męża. Policjant pyta: 
- Czy mąż ma jakieś znaki szczególne? 
- Jeszcze nie, ale jak wróci....! 

●●● 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Tegoroczny Tydzień Modlitw ma hasło zaczerpnięte z  Dziejów Apostolskich: "Trwali 
oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach". Co ono 
znaczy? 

– Tydzień modlitw jest wezwaniem do szukania inspiracji i odnowy w dialogu między 
wyznaniami. W tym roku wyraża także szczególnie tęsknotę do podstaw wiary 
pierwotnego Kościoła w Jerozolimie. Teksty rozważań do ekumenicznych modlitw 
przygotowali właśnie chrześcijanie ze Świętego Miasta trzech religii. Cały Tydzień 
Ekumeniczny jest wezwaniem do przypomnienia sobie czasu, kiedy Kościół był 
niepodzielony. W ramach tego tematu zostały przedstawione cztery elementy 
stanowiące znaki pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty: słowo Boże, wspólnota 
(koinonia), która była znakiem pierwszych wyznawców Chrystusa, świętowanie 
Eucharystii (łamanie chleba) i wezwanie do nieustannej modlitwy. Te cztery elementy 
są filarami życia Kościoła i jego jedności. 

 



INTENCJE 
                                                PONIEDZIAŁEK  24. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    WTOREK  25. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    ŚRODA  26. 01. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
              O Boże błogosławieństwo dla babci Marysi /int. od wnucząt/. 
          Za +Piotra Rokickiego /int. od mamy/; 
                +Stanisława Romańskiego /int. od córki z rodziną/; 
                + Wacława Szymańskiego; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od mieszkańców ul. Akacjowej/; 
                +Jana i Szczepana Więckowskiego oraz Michała i Stanisławę Bogusławskich; 
                +Jana Walaszczyka /int. od syna Darka z rodziną/; 
                +Jana Szurmańskiego /popogrzebowa/; 
                +Stefana w 30 rocz. śmierci i Kazimier ę Matysiaków oraz cr. Haraśnych. 
                                                                 CZWARTEK  27. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                                                   PIĄTEK  28. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                                                   SOBOTA  29. 01. 2011 
15.00 O Boże błogosławieństwo dla Marianny Goleń z racji 80 rocz. urodzin. 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy Pietrza z racji 18 rocz. urodzin /int. od 
                  rodziców i rodzeństwa/. 
                 NIEDZIELA 30. 01. 2011 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Mariusza Lesiaka z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Arkadiusza z racji 1 rocz. ślubu 
                   i ich syna Kacperka. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Romana Szymczaków z racji 15 rocz.  
                   ślubu i ich dzieci. 
16.00 Za +Stanisławę w 1 rocz. śmierci i Kazimierza Szymańskich. 
Do końca marca czytamy ewangelię wg. św. Marka 
Nowy Testament liczy dwadzieścia siedem Ksiąg, w tym cztery Ewangelie. Słowo 
„Ewangelia” znaczy „Dobra Nowina”. „Nowina”, a więc coś, co zdumiewa, zaskakuje, coś, 
co jest zawsze nowe, co się nigdy nie starzeje. Od połowy II wieku terminem „Ewangelia” 
określa się cztery opowiadania o życiu Jezusa Chrystusa, napisane przez świętych 
ewangelistów: Mateusza, Marka, Jana i Łukasza. 
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Ewangelie stanowią oddzielny i niepowtarzalny gatunek 
literacki, nie mający odpowiednika w literaturze świeckiej. Są to wyjątkowe Pisma. To 
świadectwa wiary wspólnoty chrześcijańskiej dane Jezusowi Chrystusowi. A więc to nie 
tylko historia  lecz świadectwo wspólnoty spisane przez ewangelistę. Mamy trzy podobne 
ewangelie. Gdybyśmy je zestawili obok siebie, to zauważymy, że pewne teksty się 
powtarzają. Czwarta Ewangelia, według św. Jana, podaje inne wydarzenia i mowy Jezusa. 
Różnice są duże. Trzej ewangeliści ujmują życie Chrystusa zwięźle, w oparciu o schemat 
jednego roku. Św. Jan bierze pod uwagę schemat dwóch, a nawet trzech lat. Pierwszą i 
najstarszą jest Ewangelia według św. Marka. Z niej korzystają zarówno św. Mateusz, jak i 
św. Łukasz, dodając własne ujęcie tajemnicy Chrystusa. 


