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niu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas przez wszystkie dni na‐
szego życia i do nas mówiło”.
Warto wiedzieć, że 30 września 1452 Johann Gutenberg wydrukował
pierwszą w świecie chrześcijańskim książkę - Biblię Gutenberga. Dzieło to
znajduje się na liście najważniejszych dokumentów w dziejach ludzkości.
Łk 11,28: „Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj po raz 67. obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”.
2. Również dzisiaj przypada 20. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Pol‐
sce, obchodzony pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie po‐
wszechnego braterstwa”.
3. Jeszcze dzisiaj w naszej bazylice o godz. 17.00, odbędzie się Noworoczny
Koncert pt. „Stała się nam nowina miła, czyli w niebieskim mundurze
o Bożym Narodzeniu”. Wystąpi Chór Komendy Stołecznej Policji pod dy‐
rekcją Sylwii Krzywdy, z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej wraz
z solistą. Całość poprowadzi Andrzej Krusiewicz.
4. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Tomasza z Akwi‐
nu, kapłana i doktora Kościoła; w czwartek – wspomnienie św. Jana Bo‐
sko, Kapłana.
5. Za tydzień, w niedzielę 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, popu‐
larnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu święcimy
w kościołach przyniesione przez wiernych świece. Jest to również Dzień
Życia Konsekrowanego, okazja do szczególnego dziękczynienia Bogu
i modlitwy w intencji osób realizujących swoje powołanie przez śluby za‐
konne rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Będziemy
modlić się dla nich o łaskę wierności i gorliwości oraz o nowe święte po‐
wołania. Składka na tacę tego dnia będzie przeznaczona na pomoc zako‐
nom kontemplacyjnym.
6. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. i nabożeństwo wy‐
nagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz.
11.00.
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Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 4, 12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
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 Neftalego, na drodze ku morzu, Zajor‐
danie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wiel‐
kie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł
Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch bra‐
ci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczy‐
nię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc 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.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Działalność nauczycielska Pana Jezusa rozpoczyna się na terenie Gali‐
lei nazwanej „Galileą pogan”, bo chodzi o terytorium otoczone narodami po‐
gańskimi. W ten sposób spełnia się też proroctwo Izajasza (por. Iz 8,23),
który prorokował, że nad tymi, którzy są pogrążeni w ciemnościach błędu
zajaśnieje prawdziwe światło, którym jest Zbawiciel objawiający prawdę
i przynoszący łaskę. Słowa użyte przez Pana Jezusa na początku Jego na‐
uczania są analogiczne do słów Jana Chrzciciela: „Nawracajcie się, albo‐
wiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17; por. Mt 3,2). W ten sposób
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 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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pokazuje, że nie gardzi nauką Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, ale ją
raczej potwierdza; w Jezusie to Janowe wezwanie przyjmuje jednak inne –
nowe znaczenie, ponieważ w Jego zbawczym posłannictwie „królestwo nie‐
bieskie” już zaczyna być obecne! (por. Mt 12,28). Ewangelia tej niedzieli
przynosi nam też tak charakterystyczny opis powołania pierwszych
uczniów. Św. Jan Chryzostom (†407) zwraca uwagę, że „zanim Chrystus za‐
czął nauczać i dokonywać czynów, powołuje apostołów, aby żadne Jego czy‐
ny i słowa nie były im nieznane”. Później mogli oni otwarcie powiedzieć:
„Nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Czymś
uderzającym jest relacja tych, do których było skierowane Jezusowe wezwa‐
nie do pójścia za Nim: czynią to bez ociągania: „natychmiast”. To radykalne
pozostawienie tego wszystkiego, co dotąd było dla nich bliskie i drogie,
świadczy o tym, że musiał ich Chrystus zafascynować swoją Osobą! Ewan‐
gelista przekazując słowa wezwania Pana Jezusa skierowane do tych gali‐
lejskich rybaków: „Pójdźcie za Mną” potem też wyraziście stwierdza, że
„poszli za Nim”. Zwykle, rozważając tajemnicę powołania uczniów czy też
rzeczywistość powołania do Służby Bożej w Kościele, która dzieje się i dzi‐
siaj, zwraca się uwagę na osobę powołanego, ale to w tej tajemniczej rzeczy‐
wistości powołania do szczególnej bliskości z Chrystusem i służby Jemu
akcent winien spoczywać na Chrystusie, jako na Tym, który wzywa i zapra‐
sza! W odróżnieniu od uczniów żydowskich nauczycieli, którzy wybierają
swojego nauczyciela, tutaj Chrystus jest tym, który wybiera swoich
uczniów, aby Go naśladowali. A „Pójdźcie za Mną” nie oznacza jedynie po‐
wędrowania za Chrystusem, ale przede wszystkim bycie z Nim, oddanie się
Jemu, Jego dziełu głoszenia i szerzenia królestwa Bożego i wierne naślado‐
wanie czynów Chrystusa.
Św. s. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein †1942 r., w Auschwitz
Birkenau): „Nie można być blisko Chrystusa nie naśladując Go zarazem”.
Obecna niedziela – III zwykła w ciągu roku – z ustanowienia papieża
Franciszka po raz pierwszy ma być przeżywana jako „Niedziela Słowa Bo‐
żego”. W liście apostolskim „Misericordia et misera”, wydanym na zakoń‐
czenie Nadzwyczajnego Roku Świętego – Roku Miłosierdzia (20 listopada
2016 r.), papież Franciszek wskazuje, że „Biblia jest wspaniałą relacją opo‐
wiadającą o cudach miłosierdzia Bożego” i, że „każda karta przepojona jest
miłością Ojca”, wyraził „gorące pragnienie, aby Słowo Boże było coraz bar‐
dziej czczone, znane i upowszechniane, aby poprzez nie można było lepiej
zrozumieć tajemnicę miłości, która wypływa z tego źródła miłosierdzia”.
I dlatego też – jak zachęca Franciszek – „byłoby właściwe, aby każda wspól‐
nota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie
w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego:
jedna niedziela w całości poświęcona Słowo Bożemu, aby zrozumieć niewy‐
czerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem
a jego ludem”.
Biblia stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Obok Tradycji jest
jednym z dwóch głównych źródeł Objawienia. Nie ma wiary chrześcijańskiej
bez Pisma Świętego i rzeczywistości, która za nim stoi, czyli życiodajnej
obecności Boga w historii. Biblia prowadzi nas do tajemnicy wcielenia Syna
Bożego i objawia Boga w Trójcy Jedynego, z którym wchodzimy w bliską za‐
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żyłość dzięki głębszemu poznaniu i więzi z Jezusem Chrystusem.
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św.
Hieronim).
„Pismo Święte jest nie tylko natchnione, ale Bogiem tchnące”.
Biblię należy czytać nie tylko „oczami”, ale przede wszystkim „sercem” pa‐
miętając, że jest napisana „językiem miłości”.
„Trzeba pozwolić Słowu Bożemu, aby odbyło najdłuższą na świecie drogę:
a więc przeszło z naszej głowy do serca” (Jose Prado Flores)
Rz 15,4: „To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego
pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzy‐
mywali naszą nadzieję”.
Św. Jan Paweł II: „... aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszu‐
kuje prawdy, stał się „Pielgrzymem Pisma Świętego” i aby uczył się spożywać
każdego dnia chleb Słowa życia”.
Dla nas chrześcijan i dla działań Kościoła w rozeznawaniu kryterium dobra
nie jest tzw. duch epoki, bo czasy się zmieniają, ale tym obiektywnym kryte‐
rium jest Słowo Boże, jest Ewangelia! Łk 21,33: „Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą”.
W październiku 2008 r.
odbywało się w Watykanie
XII Zwyczajne Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów na
temat: „Słowo Boże w życiu
i misji Kościoła”. 30 września
2010 r. Benedykt XVI ogłosił
posynodalną adhortację apo‐
stolską „Verbum Domini –
O Słowie Bożym w życiu
i misji Kościoła”. Zawiera
ona m.in. takie pouczenia pa‐
pieża Benedykta XVI: „ ...
przypominam wszystkim chrześcijanom, że naszą osobistą i wspólnotową
więź z Bogiem pogłębia znajomość Słowa Bożego... Uciszmy się, by słuchać
Słowa Pańskiego i nad nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu działa‐
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

