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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

/ IV Niedziela Zwykła -28.01.2018/
1. Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera
dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera
obfite śmiertelne żniwo.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
3. Plan kolędy:
29.01 – poniedziałek – Kościuszki 39-51 i 42-60, Polna
30.01 – wtorek – Kościuszki 62-68, 61-63, 65-71
31.01 – środa – Morawka 4,6,7,8,9,10,18
01.02- czwartek – Morawka 17,19,20,21, 29, 30,31,33
03.02- sobota – Morawka 35-39, Młynowiec, Sudecka – od godziny
12.00
Kolęda zaczyna się o godzinie 15.00.
4. Z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie.
5. W piątek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej
tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w
naszym kościele będą sprawowane o godzinie 9.00 16 i 18.00. Na
początku
każdej
Mszy
Świętej
będzie
miał
miejsce
obrzęd
błogosławieństwa świec. Przynieśmy zatem ze sobą gromnice. Niech staną
się one znakiem obecności Chrystusa – światłości świata.
6. W tym dniu będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Otoczmy więc naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne
czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu,
żyjąc według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Składane w to święto ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie
kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.
7. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.15.
8. W sobotę od godziny 8.00 planujemy demontaż dekoracji
bożonarodzeniowych. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
9. W sobotę Różaniec Fatimski o godzinie 17.30. Zapraszamy ze świecami.
10. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godzinie 12.00 dzieci przygotowujące
się do I Komunii św. otrzymają z rąk swoich ojców świece – symbol
Chrystusa – Światłości Świata.
11. W przyszła niedzielę po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu.
12. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę. W
nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św. o
godzinie 18.00.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Św. Marek pisząc swoją Ewangelię pragnie wezwać czytelnika do szukania odpowiedzi na
pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? Już w pierwszym rozdziale pytanie to wraca kilkakrotnie.
Oto Jan Chrzciciel wypowiada tajemnicze słowa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. Chodzi mu o wzbudzenie
zainteresowania, o to, by słuchacze bacznie obserwowali i wyczekiwali tajemniczego Chrzciciela,
który zamiast w wodzie będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym. Jeszcze bardziej zmusza do
zastanowienia nad tajemnicą Jezusa wypowiedź samego Boga, który po chrzcie Chrystusa
w Jordanie kieruje do Niego słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jak
długa historia świata do nikogo Bóg nie przemówił w ten sposób. Kimże zatem jest Ten, na
którego zstępuje Duch Święty, a Bóg zwie Go umiłowanym Synem? Trzecia scena, którą Marek
zestawia z poprzednimi, ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Słuchacze są zdumieni mocą,
z jaką przemawia Jezus. „Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”.
Kulminacyjnym jednak punktem jest spotkanie z człowiekiem opętanym przez ducha złego. Do
powyższych wypowiedzi Jana Chrzciciela i samego Boga dochodzi teraz trzecia. Składa ją
przedstawiciel świata duchów złych, który wyznaje: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Jest to
prawie że odruchowa reakcja na bliskie spotkanie świata zła z czystym Bożym dobrem. W takim
spotkaniu zło czuje się zagrożone. „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić”. Zło jest jak cień. On znika gdy pojawia się światło. „Przyszedłeś nas zgubić” oto
płacz zła, płacz ciemności z powodu nadchodzącego światła. Umiłowany Syn Boga przychodzi na
ziemię, by usunąć ciemności. Wszystko, na co padnie Jego światło, zamienia się w światło. Jak
księżyc, który nie jest źródłem światła, świeci jednak, gdy zostanie oświecony przez słońce, tak
wszystko, co zwróci się do Boga, odbija w swoim wnętrzu Jego światło, stając się światłością dla
otoczenia. Zło jednak nie chce być oświecone, bo pod wpływem światła ono samo znika, ujawnia
się w nim tylko to, co od Boga pochodzi, a więc to, co jest dobre, to, za czym się ukrywa. Jak
cień ukrywa się za czymś, co przysłania światło, tak zło ukrywa się za dobrem, którego nie chce
odnieść do Boga. Gdyby się zgodziło na odsłonięcie, okazałoby się, że wszystko, co posiada
i czym się posługuje, otrzymało od Stwórcy.

