
 

  

  
 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką  (Iż 8, 23b - 9,3) 
 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

W dawniejszych czasach upokorzył 
Pan krainę Zabulona i krainę 
Neftalego, za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza, wiodącą przez 
Jordan, krainę pogańską. Naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków światło zabłysło. 
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś 
wesele. Rozradowali się przed Tobą, 
jak się radują w żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo złamałeś jego 
ciężkie jarzmo i drążek na jego 
ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w 
dniu porażki Madianitów. 

Oto Słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 

Pan moim światłem i zbawieniem moim,  
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia,  
przed kim miałbym czuć trwogę? 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 

O jedno tylko Pana proszę i o to 
zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego 
domu  
po wszystkie dni mego życia, 
abym kosztował słodyczy Pana,  
stale się radował Jego świątynią. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana  
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny,  
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Jedność chrześcijan (Kor 1 Kor 1, 10-13. 17) 
 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 

Upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 
w zgodzie i by nie było wśród was 
rozłamów; abyście byli jednego ducha i 
jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o 
was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 
zdarzają się między wami spory. Myślę o 
tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od 
Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem 
Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus 
jest podzielony? Czyż Paweł został za 
was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 
zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w 
mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża. 

 Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Spełnia  się zapowiedź Izajasza (Mt 4, 12-23) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 

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, Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, 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 braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za 
Mną, a uczynię 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. 

Oto Słowo Pańskie. 

Z HOMILII JANA PAWŁA II 
„Pan moim światłem i zbawieniem 

moim”. Te słowa psalmu 
responsoryjnego są jednocześnie 
wyznaniem wiary i wyrazem radości; 
wiary w Pana i w to, co świetlanego 
przedstawia On dla naszego życia; 
radości z faktu, że On jest tym światłem i 
tym zbawieniem, w którym możemy 
znajdować pewność i zapał dla naszej 
codziennej drogi.  



Życie chrześcijańskie jest nie tylko 
faktem indywidualnym i prywatnym. 
Ono musi rozwijać się na płaszczyźnie 
społecznej, a także publicznej, ponieważ 
zbawienie Pana „przygotowane wobec 
wszystkich narodów, światło na 
oświecenie pogan”. Ewangelia dzisiejszej 
niedzieli ukazuje nam, jak Chrystus stał 
się historycznie, na początku swego życia 
publicznego, światłem i zbawieniem 
ludu, do którego został posłany. 
Ewangelista Mateusz mówi nam, że ten 
lud „siedział w ciemności… w cienistej 
krainie śmierci”, ale w końcu „ujrzał 
światło wielkie”. Kiedy Jezus po 
opuszczeniu Nazaretu i po przyjęciu 
chrztu w Jordanie, udał się do 
Kafarnaum, aby rozpocząć swoją służbę 
publiczną, to jak gdyby urzeczywistniło 
się Jego drugie narodzenie, polegające na 
porzuceniu  życia prywatnego i ukrytego, 
aby całkowicie i nieodwołalnie oddać się 
życiu poświęconemu wszystkim, aż do 
najwyższej ofiary z siebie.  

Dlatego też Mateusz mówi nam, że 
Jezus zaraz oświecił skutecznie 
niektórych ludzi, „gdy przechodził obok 
Jeziora Galilejskiego”. Nastąpiło 
powołanie pierwszych uczniów, braci  
Szymona i Andrzeja,  a potem innych 
dwóch braci, Jakuba i Jana. „A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim”. Z pewnością ulegli urokowi 
tajemniczego światła, które emanowało z 
Niego i bezzwłocznie poszli za Nim, aby 
Jego światło rozjaśniło im drogę życia.  

Czy również wy, Drodzy Bracia i 
siostry, idziecie za Chrystusem? Czy 

wiecie i jesteście głęboko przekonani, że 
On jest światłem i zbawieniem nas 
wszystkich? Jest to poznanie, które nie 
dokonuje się nagle; trzeba trudzić się w 
tym celu każdego dnia, w konkretnych 
sytuacjach, w których każdy z was się 
znajduje. Można przynajmniej próbować 
wnosić to światło w swoje środowisko 
życia. 

Wróćmy jeszcze raz do psalmu 
responsoryjnego. Z pierwszych słów 
dowiadujemy się, że światło i zbawienie 
pozostają w przeciwieństwie do lęku i 
strachu. „Pan obrońcą mego życia, przed 
kim miałbym czuć trwogę?” A jednak, 
jak wielki strach ciąży na ludziach 
naszego czasu. Jest to niepokój 
różnorodny, naznaczony strachem przed 
przyszłością, przed możliwą 
samozagładą ludzkości, przed pewnym 
typem cywilizacji materialistycznej, 
która daje prymat rzeczom nad osobami. 
Otóż jedynie Chrystus wyzwala nas z 
tego wszystkiego i pozwala podnieść się 
na duchu, odnaleźć nadzieję, zaufać sobie 
samym w miarę jak w Nim pokładamy 
ufność. „O jedno tylko proszę Pana, o to 
zabiegam: żebym mógł zawsze 
przebywać w Jego domu przez wszystkie 
dni mego życia, abym kosztował 
słodyczy Pana, stale się radował Jego 
świątynią”. Co to znaczy? Oznacza to 
przede wszystkim wewnętrzny stan 
duszy w łasce uświęcającej, przez którą 
Duch Święty mieszka w człowieku; i 
oznacza pozostawanie we wspólnocie 
Kościoła i uczestniczenie w jego życiu.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. 
Anieli Merici, dziewicy 

Wtorek – Wspomnienie św. Tomasza 
z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła 

Piątek – Wspomnienie św. Jana 
Bosco, kapłana  

2. W czasie ferii zimowych w dni 
powszednie nie będzie Mszy św. o 
godz. 6:30. Spowiedź św. będzie w 
dni powszednie pół godziny przed 
Mszą św. czyli od 6:30 – 7:00 oraz od 
17:30 – 18:00.  

3. W czasie ferii zimowych kancelaria 
parafialna będzie czynna w 
poniedziałki, wtorki, czwartki od 
godz. 9:00 -10:00 i od 16:00 – 17:30. 
Zawsze można skontaktować się z 
księdzem dyżurnym pod znanym 
numerem telefonicznym. 

4. Katecheza przed chrztem św. 
będzie we wtorek (czwarty wtorek 
miesiąca) 28.01. o godz. 19:00 w sali 
obok kancelarii.  

5. We wtorek 28 stycznia po Mszy 
św. wieczornej będzie nabożeństwo 
ku czci św. Szarbela. Prośby to tego 
Świętego będzie można składać na 
piśmie do koszyczka z lewej strony 
obok skrzynki z Ankietami 
kolędowymi. 

6. Bierzmowanie w tym roku 
zaplanowano na drugi dzień 
Zielonych Świąt, w Święto 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła. W tym roku przypada ono 
na 1 dzień czerwca. Sakramentu 
bierzmowania udzieli Jego 
Ekscelencja ks. Biskup Jan Szkodoń o 
godzinie 18:00. 

7. Składka z dnia dzisiejszego 
przeznaczona jest na potrzeby parafii, 
a z przyszłej niedzieli na zakony 
kontemplacyjne.  

8. Módlmy się o zdrowie dla Księdza 
Prałata Jana i za ks. Kanonika 
Andrzeja. 
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