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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

/ III Niedziela Zwykła -21.01.2018/
1. Dzisiaj 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.
2. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie
w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw
zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
3. Dzisiaj przypada Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Pamiętajmy i
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych
żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im
zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa,
ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.
4. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i schodów kaplicy
pogrzebowej.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
9.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
6. Zakończyliśmy półkolonie organizowane przez Parafialny Odział
Akcji Katolickiej. Dziękujemy ludziom wielkiego serca: Członkom
Akcji, opiekunkom, sponsorom za pomoc w ich przygotowaniu
i zorganizowaniu
7. 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).
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. Plan kolędy:
22.01 – poniedziałek – Nadbrzeżna 2, 2A
23.01 – wtorek – Nadbrzeżna 36
24.01 – środa – Nadbrzeżna 26,28
25.01- czwartek – Nadbrzeżna 24 i Nadbrzeżna poza
blokami
26.01- piątek – Strachocin 13 – 38 i 40-56
27.01- sobota – Kościuszki 12-40 (parzyste), 11 – 37
(nieparzyste)
Kolęda zaczyna się o godzinie 14.00.
10. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w
sobotę. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po
Mszy św. o godzinie 9.00.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na temat czasu. Jedna
pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od
św. Pawła: „Czas jest krótki”. Jak je należy rozumieć? Dopóki Syn Boga nie
przybył na ziemię, byliśmy podobni do podróżnych płynących na tratwie z prądem
rzeki. Szybko, czasem w obliczu wielkich niebezpieczeństw, mknęła tratwa, a na
niej ludzkość pokonując wodospady, wiry, mielizny, groźne zakręty. Wszyscy
wiedzieli dokładnie, że nie można jej zatrzymać. Życie było ograniczone wyłącznie
do niej. Kto z niej spadał, znikał na zawsze w głębokościach rzeki. Starożytny
myśliciel grecki — Heraklit, żyjący na przełomie VI i V wieku przed narodzeniem
Chrystusa, ujął to w krótką zasadę: „wszystko płynie”. Ludzkość doświadczała
szybkiego nurtu rzeki czasu i swej bezsilności w jego opanowaniu, notowała
jedynie ciekawsze dzieje tych, którzy na tratwie się rodzili i którzy z niej
wpadali w nurty rzeki na zawsze. I oto na tej tratwie pojawił się Syn Boga
i objawił prawdę zdumiewającą. Oto wody rzeki czasu wpływają do oceanu
wieczności. W tym oceanie rzeka znajduje swe wypełnienie. To w tym znaczeniu
Jezus mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”, innymi słowy czas
znajduje swe wypełnienie w wieczności, a tajemnicą wieczności jest królestwo
Boże. Ta zmiana perspektywy życia w czasie, przez otwarcie jej na wieczność,
wymaga gruntownej zmiany myślenia i działania wszystkich mieszkańców tratwy,
jaką jest ziemia. W tym celu Jezus odrywa niektórych od ich codziennych zajęć
i każe im zająć się przestawieniem życia z wymiarów doczesnych na wieczne. Tak
należy rozumieć powołanie Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba, którzy opuścili łodzie,
by stać się rybakami ludzi, i tak należy rozumieć każde powołanie kapłańskie na
przestrzeni wieków. Ci ludzie zostali wyposażeni w odpowiednią moc słowa, które
jest w stanie przebić twardą skorupę czasu i otworzyć ludzkie serca na wartości
wieczne.

