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III Niedziela zwykła: (Iz 49, 3. 5-6; Ps 40; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34)
Kilka lat temu w polskich szkołach (nie wiem, czy tak się robi jeszcze dzisiaj) na lekcjach przyrody
przeprowadzano pewien eksperyment. Jego zadaniem było pokazanie uczniom, jak niezbędne jest światło
w procesie fotosyntezy i fotolizy – jaką rolę odgrywa światło i jak jest ważne dla procesów, dzięki którym
rośliny mogą się odżywiać i rozwijać. Eksperyment polegał na włożeniu zielonej rośliny do ciemnej szafy
i zamknięciu jej na kilka dni. Co stało się z rośliną po paru dniach? Jej liście stawały się żółte i powoli,
bez promieni słonecznych, roślina zaczynała obumierać.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus opuścił swój rodzinny Nazaret – miasto, w którym się
wychował. Jezus udał się następnie do Kafarnaum, na pogranicze ziem, które należały do Izraela i do
pogan. Kafarnaum – miasto, które Jezus wybrał, które ukochał, które od tego momentu stało się Jego
domem. Kafarnaum, o którym Ewangelia powiedziała, że to miasto Jezusa, leżało również na terenie
dwóch pokoleń Izraelskich Zabulona i Neftalego, a te z kolei pokolenia graniczyły już bezpośrednio z
pogańskimi szczepami. Ewangelista Mateusz widział w osiedleniu się Jezusa w Kafarnaum realizację
proroctwa z księgi proroka Izajasza:
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło.
Co jest tym światłem przyniesionym przez Jezusa? Tym światłem jest On sam. Zamieszkał w
Galilei, na terenie uważanym w Jego czasach za ziemię pogan. Ludzie, którzy mieszkali w Galilei,
przejęli część zwyczajów greckich, zapominając częściowo o żydowskich. Dzisiejsza Ewangelia, również
nam to ukazała. W jaki sposób? Relacjonując, że Jezus powołał na apostołów: Szymona – a to grecka
wersja hebrajskiego imienia Symeon – oraz jego brata Andrzeja – to również jest greckie imię. Wyraźnie
więc widzimy wpływy kultury helleńskiej. Wkradała się ona nie tylko jako zwyczaj nadawania imion
dzieciom, ale także do innych codziennych zwyczajów przejmowanych stopniowo od pogan.
Jezus przyszedł i osiedlił się w Kafarnaum, w mieście, które słynie z handlu, leży bowiem na
szlakach kupieckich. Jezus osiedlił się w mieście, w którym wielu ludziom ekonomicznie dobrze się
powodziło. Jezus na swoje miasto wybrał miejscowość, w której nie brakowało ludzi pogubionych, którzy
gdzieś w swoim życiu się zagubili i nie wiedzieli, dokąd zmierzają. Krocząc, błądzili w ciemności. Jezus
przyszedł ze światłem – ze słowami Ewangelii, Dobrej Nowiny: Nawróćcie się, bo nadchodzi królestwo
niebieskie.
Jezus, który przyszedł i osiedlił się w Galilei pogan, jest jak wschodzące słońce nad krainą
ciemności i mroku. Jest tym, który wraz ze swym przybyciem, przyniósł królestwo Boże, które –
podobnie jak widzialne promienie słońca – pokonuje ciemność i mrok.
Jezus nie zostawia nas samych sobie, przychodzi i chce zamieszkać pośród nas w naszej
codzienności. Jezus chce być obecnym nie tylko w tych obszarach, gdzie jest ładnie i czysto w naszym
życiu – podobnie jak w pokoju gościnnym, do którego za chwilę ma wejść ksiądz po kolędzie. Jezus chce
wejść i zapalić światło swej obecności wszędzie w naszym życiu, w naszej codzienności, także w ciemnej,
wilgotnej, zagraconej piwnicy, której być może się wstydzimy. On chce wejść w to wszystko, co trudne,
co grzeszne i chce nam pomóc się z tego wydostać, chce nam pomóc to uporządkować. Chce w nasze
życie wprowadzić światło, bez którego nie ma prawdziwego życia. (c.d. na str. 3)
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Terminarz kolekt (ofiar składanych na tacę lub do puszek)
odprowadzanych do Kurii Diecezjalnej Elbląskiej w roku 2017
I. Na potrzeby Stolicy Apostolskiej:
- 29 czerwca, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotr i Pawła
- Ofiary zbierane w czasie Liturgii Wielkiego Piątku na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie
- Ofiara z IV niedzieli października
II. Na misje:
- 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
- przedostania niedziela października
- ofiary z puszek z II Niedzieli Wielkiego Postu (Ad Gentes)
III. Na potrzeby diecezji elbląskiej:
- w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (w naszej parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca)
- w każdą piątą niedzielę miesiąca
IV. Na Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu:
- zgodnie z dekretem Biskupa Elbląskiego stawka zryczałtowana płatna w 6 ratach do końca
następujących miesięcy: stycznia, marca, maja, lipca, września, listopada.
- 50% kolekty z drugiej niedzieli sierpnia
- kolekta z drugiego dnia Bożego Narodzenia
V. Na Katolicki Uniwersytet Lubelski:
- z drugiego dnia w Oktawie Wielkanocy – taca zebrana w czasie wszystkich Mszy świętych
VI. Na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji Elbląskiej:
- II niedziela wielkanocna: uroczystość Miłosierdzia Bożego – zbiórka do puszek
- w I niedzielę października – zbiórka do puszek
- w IV niedzielę listopada – zbiórka do puszek
VII. Na Fundusz Obrony Życia:
- ofiary z nocnej Mszy Narodzenia Pańskiego (Pasterka)
VIII. Na klasztory klauzurowe:
- ofiary ze święta Ofiarowania Pańskiego
IX. Na Fundusz Nauki i Studiów Diecezji Elbląskiej:
- 50% kolekty z drugiej niedzieli sierpnia
X. Na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
- w niedzielę bezpośrednio poprzedzającej 16 X (lub niedzieli w sam dzień jeśli przypada) –
zbiórka do puszek
XI. Na pomoc Kościołowi w potrzebie:
- w II niedzielę listopada – zbiórka do puszek
XII. Na pomoc Kościołowi na Wschodzie:
- w II niedzielę Adwentu
Pozostałe tace przeznaczone na potrzeby naszej parafii i klasztoru
- Ofiary z tacy w I niedzielę miesiąca w całości są przeznaczane na prace wykonywane przy naszej świątyni.
- Pozostałe ofiary zebrane na Mszach świętych niedzielnych i świątecznych są przeznaczone na działalność
duszpasterską oraz utrzymanie parafii i klasztoru.
- Ofiary składane na Caritas parafialną – ostatnia niedziela miesiąca zbiórka do puszek oraz kolekta
z Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, zbiórki przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia.
- Opłacamy również zryczałtowany podatek do Urzędu Skarbowego od zameldowanych na terenie parafii.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 23 I – Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98; Mk 3, 22-30

Karmel godz. 730 - w int. Elbląskiego Dzieła
Nowej Ewangelizacji

700 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 22); 2. + rodzice, dziadkowie
800 1. + Maria Pietruszewska (int. od uczestników pogrzebu)
1800 1. W int. rodzin
Karmel godz. 730 - W int. Parafii
Wtorek 24 I – Hbr 10, 1-10; Ps 40; Mk 3, 31-35
00
1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 23);
7
800 1. + Irena Palczewska (int. od uczestników pogrzebu); 2. Regina Kolas-Zielinska w 1 mies. po śm.
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny;
Karmel godz. 730 Środa 25 I – Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18
700 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 24); 2. + Józef Żyluk
800 1. + Wacław Celiński oraz o błog. Boże dla Jadwigi i powrót do zdrowia dla Haliny
1800 1.+ Mirosław Łapiński; 2. + Józef Rocławski, Jadwiga Lazarowska
Czwartek 26 I – 2 Tm 1, 1-8; Ps 96; Łk 10, 1-9
Karmel godz. 730 00
1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 25);
7
800 1. + Julian Sądowski, Antoni, Anna, Pelagia, Maria Białowąs
1800 1. + Ryszard Jędrzejewski w 1 r. śm.
Karmel godz. 730 – + Jan Stańczyk, zm. z rodziny
Piątek 27 I – Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34
700 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr.26);
800 1. + Bronisław Świątek, zm. z rodzin Świątków i Błaszczyków
1800 1. + Jadwiga lazarowska, zm. z rodzin Lazarowskich i Banach
Karmel godz. 730 - w int. Parafii
Sobota 28 I – Hbr 11, 1-2. 8-19; Ps Łk 1, 69-75; Mk 4, 35-41
00
1. + Mirosław Kędziorek, zm. z rodziny
7
800 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr.27)
1100 1. W int. Ojca Świętego; 2. + Krystyna Kołodziejczyk, zm. z rodziny
1800 1. + Czesław i Zofia Lewandowscy, zm. z rodzin
Karmel godz. 730 Niedziela 29 I – So 2, 3; 3, 12-13; Ps 146; 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a
700 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 28);
830 1. + Zygmunt, Władysław, Marianna, Feliks, Aniela, Janina, Wacław Gajkowie
1000 1. + syn Gabriel Kosiło, mąż Edward, rodzice, teściowie
1130 1. + Józef Grabowski, Eugenia Mazurowska, zm. z rodzin
1300 Dziękczynno – błagalna: 1. Zenona i Grzegorz Władyko w 56 r. sakr. małżeństwa; 2. Marzeny
1630 1. + Mieczysław Koziacz
1830 1. + Ignacy Pokoński, Weronika i Franciszek Włodarscy
Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę i w czwartek
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Dziękujemy wszystkim Rodzinom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
(c.d. ze str. 1) Pamiętasz tę roślinę z początku kazania? Im szybciej zostanie wyciągnięta z
ciemnej szafy i postawiona w słońcu, tym większe prawdopodobieństwo, że przetrwa; natomiast im dłużej
pozostanie w ciemności, tym szybciej obumrze.
Podobnie jest z nami, nawróćmy się póki jeszcze na to jest czas. Zaprośmy Jezusa, aby pomógł nam tego
dokonać. Amen.
O. Stanisław Paprocki CSsR, Duszpasterz w Parafii Św. Klemensa Hofbauera – Głogów
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8551/iii-niedziela-zwykla.html
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Ogłoszenia: III Niedziela zwykła – 22 I 2017 r.
1. Niedziela, 22 stycznia: (Trzecia Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy w niedziele: o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
- Msze św. w dni powszednie: godz. 700, 800,1800, w sobotę dodatkowo o godz. 1100.
- Spowiedź św. w dni powszednie od 700 do 1000 i od 1745 do 1830.
2. W poniedziałek, 23 stycznia: (Dzień powszedni)
- godz. 1730 – różaniec i Msza św. w intencji rodzin.
3. We wtorek, 24 stycznia: (Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 25 stycznia: (Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła)
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 26 stycznia: (Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa)
6. W piątek 27 stycznia: (Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa)
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 17:45.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji Ojczyzny.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia (kompleta).
7. W sobotę 28 stycznia: (Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- godz. 11:00 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo maryjne.

8. W niedzielę 29 stycznia: (IV Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy
błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!

9.

O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Wspólnota „Mężczyźni Boga” zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 22.01.2017
o godz. 17.00 w kościele Bożego Ciała - Centrum Nowej Ewangelizacji. Gościem specjalnym
będzie Bill Moyer - świecki katolik, założyciel organizacji kształtującej liderów.
Więcej informacji na stronie internetowej i plakacie.

Zapamiętaj, że w 2017 roku w naszym kościele odbędą się:
-

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych i dzieci – od 26 do 29 marca
Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży – od 29 do 31 marca
Sakrament bierzmowania – sobota 22 kwietnia o godz. 1100
Odpust parafialny - 3 maja (Triduum przed odpustem 30.04 – 02.05.2017)
Pierwsza Komunia Św. – 14 maja
Odpust sanktuaryjny – 27 czerwca (Przygotowanie przed odpustem 18-26.06.2017)
Rocznica poświęcenia naszej świątyni – 5 listopada
Rekolekcje Adwentowe – od 17 do 20 grudnia

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Do użytku wewnętrznego

