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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym w Panamie dobiegają końca 34. Światowe Dni Młodzieży.
Na ich zakończenie, o godzinie 11.00 Ojciec Święty Franciszek odprawi uro‐
czystą Mszę św. W łączności z nimi, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilano‐
wie odbędzie się spotkanie młodych, które organizuje wspólnota Emmanuel.
Początek o godz. 14.00. Zachęcamy do licznego udziału.
2. Także dzisiaj po raz 66. obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Jest to ko‐
lejna okazja do mobilizacji sił i środków potrzebnych do niesienia pomocy lu‐
dziom cierpiącym na tę chorobę. Możemy to uczynić za pomocą Fundacji
Polskiej Raoula Follereau. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie in‐
ternetowej www.follereau.org.
3. Dziś jeszcze o godz. 18.00 – nabożeństwo eucharystyczne.
4. W sobotę 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane Świę‐
tem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu święcimy w kościołach przyniesio‐
ne przez wiernych świece. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego,
okazja do szczególnego dziękczynienia Bogu i modlitwy w intencji osób reali‐
zujących swoje powołanie przez śluby zakonne rad ewangelicznych: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa. Prośmy dla nich o łaskę wierności i gorliwości oraz
o nowe święte powołania. W naszej Bazylice Msze św. z kazaniem o godz.:
9.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Składka na tacę tego dnia będzie prze‐
znaczona na pomoc zakonom kontemplacyjnym.
5. Ponadto w liturgii tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Tomasza
z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła; w czwartek – wspomnienie św. Jana
Bosko, Kapłana.
6. We wtorek nowenna do św. Judy Tadeusza o 17.30. O 18.00 Msza św. w in‐
tencji podziękowań i próśb.
7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W piątek spowiedź św.
dla dzieci od godz. 16.30 i Msza św. dla nich o godz. 17.00. W sobotę Msza św.
i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny o godz. 11.00.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać
o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus
mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś na‐
uczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Na‐
zaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, po‐
nieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jak wiemy z relacji Ewangelisty św. Mateusza Święta Rodzina po powrocie
z Egiptu, dokąd musiała uciekać przed zbrodniczym królem Herodem powróciła
do Nazaretu. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarej‐
czykiem" (Mt 2,23). Mateusz odwołuje się prawdopodobnie do Izajasza (Iz 11,1),
u którego przyszły Mesjasz nazwany jest "nezer", co w języku hebrajskim znaczy
"zalążek". Być może nazwa Nazaret pochodzi od tego samego słowa. Ewangelia
tej niedzieli, to zarazem początek Ewangelii wg św. Łukasza i opis wystąpienia
Pana Jezusa w synagodze, w rodzinnym Nazarecie, co miało miejsce na początku
działalności Zbawiciela w Galilei. Ewangelista Łukasz, jak czytamy w "przedmo‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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wie" poświęca swe dzieło "dostojnemu Teofilowi" (Teofil - "przyjaciel Boga"), lecz
w rzeczywistości pisze je dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Jego Ewan‐
gelia jest historią zbawienia: Pan Jezus rozpoczynając swoją działalność w Gali‐
lei zbliża się do Jerozolimy, gdzie nastąpi Jego zbawcza dla nas męka, śmierć
krzyżowa i zmartwychwstanie.
W synagodze w Nazarecie, podczas nabożeństwa w dzień szabatu Pan Je‐
zus komentując odczytany przez siebie fragment z Księgi Proroka Izajasza opi‐
sujący działanie Mesjasza jako Proroka posłanego dla ubogich, wyzwoliciela
i Zbawiciela, odnosi tę zapowiedź do swojej Osoby. Z całą mocą i jednoznacznie
Pan Jezus stwierdza, że to dziś na Nim i w Nim spełniło się to proroctwo. Wyja‐
wia swój program, że to On napełniony Duchem Świętym jest posłany, by reali‐
zować mesjańskie zapowiedzi i "obwoływać rok łaski Pana". Rozważając to tak
znamienne wydarzenie miejmy świadomość, że nie wspominamy jedynie czegoś,
co dokonało się w przeszłości. I dzisiaj przed nami, podobnie jak przed tamtymi
uczestnikami nabożeństwa szabatowego staje Pan Jezus z dobrą nowiną o zba‐
wieniu, niosąc nam też dar łaski. "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki" (Hbr 13,8). To "dziś" trwa, spełnia się, aktualizuje także teraz! Z naszej
strony potrzeba uważności, otwarcia i ufnego przyjęcia Chrystusa głoszącego do‐
brą nowinę o zbawieniu. "Dlatego postępujcie jak mówi Duch Święty: Dziś jeśli
głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie (...) Uważajcie
bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary (...)" (Hbr 3,7n.
12). Potrzeba naszego czuwania, by nie rozminąć się z przychodzącym do nas Bo‐
giem, a przychodzi On ze swoim oświecającym nas Słowem i zbawiającą łaską
w naszej teraźniejszości! Dzisiaj, niestety tak często nie ma nas "w naszym do‐
mu", bo albo żyjemy przeszłością albo wybiegamy w przyszłość, a przecież ani
przeszłość już do nas nie należy, a przyszłość jest nam nieznana. Mamy tylko te‐
raźniejszość: ten oto dzień, tę chwilę i to w niej mamy spotykać przychodzącego
do nas Boga, byśmy mogli doświadczać Jego zabawiającej mocy. Zachęcajmy się
wzajemnie każdego dnia póki trwa to, co "dziś" się zwie, aby żaden z nas nie
uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu (por. Hbr 3,13). Obyśmy rozpozna‐
wali Pana w powierzonej Kościołowi tajemnicy Jego Słowa i Ciała także i dzisiaj,
na tej niedzielnej Mszy świętej!

XXXIV-ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE
Ich kulminacyjnym akcentem będzie niedzielna Eucharystia sprawowana
27 stycznia br. pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ojciec święty pragnie,
aby tegoroczne spotkanie młodych z całego świata miało charakter maryjny. Ha‐
sło i hymn 34. ŚDM zawiera słowa, które Maryja powiedziała do anioła: "Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1,38). Maryja Matka naszego Pana i nasza winna stać się dla nas wzorem zawierzenia i posłu‐
szeństwa Bogu oraz przykładem służby Bogu i ludziom. W programie ŚDM
w Panamie, 23 stycznia przeżywano "Dzień Polski" - spotkanie modlitewne i ar‐
tystyczne.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA TRĄD
Niedziela 27 stycznia br. jest też obchodzona jako "Światowy dzień chorych
na trąd". Po raz 66-ty, w ostatnią niedzielę stycznia mamy okazję wspierać mo‐
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dlitwą i pomocą materialną chorych na tę straszną chorobę oraz tych, którzy nio‐
są im pomoc. Od 30 lat trąd jest uleczalny, mimo to w najuboższych rejonach
świata ludzie wciąż cierpią z jego powodu. Każdego roku notuje się około 200 ty‐
sięcy nowych zachorowań. Od najdawniejszych czasów trędowaci znajdowali po‐
moc w leprozoriach prowadzonych przez Kościół katolicki. Ofiarnie służył
trędowatym na Madagaskarze m.in. nasz Rodak - bł. o. Jan Beyzym, jezuita († 2
X 1912 r.). Obecnie największą organizacją niosącą pomoc trędowatym w Afryce,
Azji i Ameryce Południowej jest Fundacja Raoula Follereau, która od ponad 20
lat działa również w Polsce.
2 lutego (sobota) - Święto Ofiarowania Pańskiego
Dawniej nazywano ten obchód liturgiczny
Świętem Oczyszczenia NMP. Wschód chrześci‐
jański nazywa to święto "Świętem Spotkania"
Chrystusa z Jego ludem, zaś w naszej polskiej
tradycji chrześcijańskiej określamy potocznie
mianem Święta Matki Boskiej Gromnicznej.
Te różne określenia ukazują bogactwo treści,
które przeżywamy w liturgii tego dnia. Święto
to jest pamiątką ofiarowania, czyli przedsta‐
wienia Dzieciątka Jezus w świątyni jerozolim‐
skiej zgodnie z prawem mojżeszowym,
w czterdziestym dniu po urodzeniu dziecka.
Ofiarowanie to jest uprzedzeniem tego, czego
dokona potem sam Pan Jezus na krzyżu.
Święto to należy do najdawniejszych w chrze‐
ścijaństwie, bo w Jerozolimie było obchodzone
już w IV w. Później z tym świętem związano
procesję z zapalonymi, poświęconymi świecami
na pamiątkę nazwania Pana Jezusa przez Sy‐
meona "światłem na oświecenie pogan" (Łk 2,32). Pobłogosławione świece przy‐
noszono do domów i zapalano w trudnych chwilach, gdy tylko Boża interwencja
mogła pomóc np. podczas wielkich burz i nawałnic z niebezpiecznymi wyładowa‐
niami atmosferycznymi (gromami). Od 1997 r. Święto Ofiarowania Pańskiego
z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II jest obchodzone w całym Kościele jako
"Dzień życia konsekrowanego" (zakonnego).
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

