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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

/ II Niedziela Zwykła -14.01.2018/
1. Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za
migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny
otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami
Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim
emigrantom.
2. Jutro Mszą Świętą o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie
organizowane przez Parafialny Odziała Akcji Katolickiej. Zapisy
i zgody na udział do odbioru w zakrystii .
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
9.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
4. W przyszłą niedzielę przypada święto patronalne ks. Mariusza.
Uroczysta Msza Święta o godzinie 12.00. Już dzisiaj życzymy
naszemu Solenizantowi obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej,
światła Ducha Świętego i życzliwości od ludzi.
5. Informujemy, że w okresie ferii zimowych od poniedziałku do
piątku Msze Święte będą odprawiane tylko o godzinie 9.00 (nie
będzie Mszy Świętej o godzinie 18.00).
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
7. Plan kolędy:
15.01 – poniedziałek – Akacjowa 8-16
16.01 – wtorek – Akacjowa 17-21, Żeromskiego 1 c,d,e
17.01 – środa – Hutnicza
18.01- czwartek – Zielona
19.01- piątek – Mickiewicza
20.01- sobota – Goszów, Dolna, Górna, Okrężna
Kolęda zaczyna się o godzinie 14.00.
8. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w
sobotę. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po
Mszy św. wieczornej.
9. Jak co roku organizowany jest wyjazd wakacyjny dla dzieci ze
scholii i ministrantów. W tym roku wyjeżdżamy nad morze. Zostało
jedno wolne miejsce. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem lub P. Krystyną Rabendą.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Syn Zebedeusza był pełen ideałów. Oczarowany postawą i nauką Jana
Chrzciciela zgłosił się do niego jako uczeń. Pod jego okiem przygotował
serce na spotkanie z Mesjaszem. Ten był już blisko, ale jeszcze się nie
ujawnił. Syn Zebedeusza czekał na to spotkanie. Wreszcie nadszedł
upragniony moment. Nad brzegiem Jordanu zjawił się Jezus z Nazaretu.
Jan Chrzciciel wskazał Go jako „Baranka Bożego”. Uczeń tylko czekał na
ten gest swego dotychczasowego nauczyciela. Natychmiast, jakby sprawa
była już dawno omówiona, opuszcza Jana i udaje się za Jezusem. Upłynęły
lata wielkich wydarzeń na palestyńskiej ziemi. Syn Zebedeusza był
świadkiem zamiany wody w wino, uciszenia burzy na Jeziorze Genezaret,
wyprowadzenia z grobu wskrzeszonego Łazarza. W Wieczerniku opierał
swą głowę na piersiach Mistrza, był bowiem przez Niego więcej niż inni
miłowany. Stanął odważnie na Golgocie, by z bliska towarzyszyć w agonii
swemu Nauczycielowi i swą obecnością wspierać bolejącą Jego Matkę.
W poranek Wielkiej Niedzieli pierwszy dotarł do pustego grobu a kiedy
zobaczył całun i chustę z głowy Mistrza, uwierzył. Odchodził z tej ziemi
jako ostatni z Dwunastu. Przed śmiercią, redagując czwartą Ewangelię,
opisuje dokładnie swoje pierwsze spotkanie z Mistrzem z Nazaretu.
Pamięta nawet, że „było to około godziny dziesiątej”. Z perspektywy wielu
lat dostrzega wagę tej jednej godziny. Ona zadecydowała o kształcie
całego jego życia. Kiedy stawiał Jezusowi pierwsze pytanie —
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” nie wiedział jeszcze, że zaczyna się
zupełnie nowy etap w jego życiu. Niepozorne są godziny wielkich decyzji
w życiu człowieka. Dopiero po latach można ocenić ich znaczenie. To jest
mniej więcej tak, jak z przełożeniem zwrotnicy na torze, po którym jedzie
pociąg. Kiedy to zostanie uczynione, pociąg niepostrzeżenie wjeżdża na
nowy tor. Początkowo nic nie świadczy o zmianie. Tory biegną blisko
siebie, ale po pewnym czasie rozchodzą się prowadząc zupełnie w innych
kierunkach. Zwrotnice swego życia przekładamy sami. Bywa, że trzeba to
czynić błyskawicznie. Nie zawsze wiemy, co nas czeka na nowej drodze.
Dopiero życie udowodni słuszność podjętej decyzji. Kto umie odpowiadać
na działanie łaski uczynkowej, ten wcześniej czy później przeżyje coś
z tego, co przeżył Jan Apostoł.

