
Uzupełnij:  1. „Pan posłał Mnie, abym … niósł dobrą nowinę” 2. „Pan … Mnie, 
abym więźniom głosił wolność”  3. Łukasz napisał list do Teofila, aby „się mógł 
przekonać o … pewności nauk, których ci udzielono” 4. Jezus „nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez …”. 5. „Podano Mu … proroka Izajasza”                              
6. „Wielu już … się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas” 7. „W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i …, aby czytać.”                    
8. „Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się …” 9. „Pan posłał Mnie, abym uciśnionych 

odsyłał …i, abym obwoływał rok łaski od Pana” 10.  Zdarzenia te przekazali Ci, którzy 
„od początku byli … świadkami i sługami słowa”. 11. „Duch Pański … na Mnie, ponieważ 

Mnie namaścił i posłał Mnie” 12.  „Dziś spełniły się te słowa Pisma, … słyszeli”.        
13.  „Nie każda … pochodzi od Boga, ale Bóg jest prawdziwą miłością”. 
 

Trudno być ubogim. Ktoś 

powiedział, że ubogi to ten, 
który wkłada puste ręce                     
w ręce Pana Boga. Jest 
świadomy, że to, co posiada – 
ma od Boga, by mógł 
pomagać innym. – Co to 
znaczy być czystym? – 
Kochać, ale tak, by zawsze         
w tej miłości był Bóg. - Co to 
znaczy być posłusznym? – 
Pokochać wolę Bożą. – Pójść 
za Jezusem to walczyć ze 
swoim wygodnictwem, 
widowiskami, urządzanymi                

na swoją cześć.                                               

[z „Kalendarza z księdzem Twardowskim14”].  

Każdego z nas Bóg powołał przede wszystkim do chrześcijaństwa. Jezus powołał na 
apostołów nie najgodniejszych, najmądrzejszych i najsilniejszych. Powołał … Szymona, 
który zaparł się Go paskudnie …, Tomasza niedowiarka …, Jana  i Jakuba, popędliwych 
synów gromu, Mateusza, który gorszył Panu Bogu, że się omylił i nie nadajemy się na 
chrześcijan. Mamy po prostu iść tą drogą, którą wyznaczył nam sam Jezus.                         
[Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.21]. 

Kultura spotkania jest wezwaniem i zaproszeniem, by mieć odwagę 
podtrzymywania wspólnego marzenia.”… „Marzenie to nazywa się Jezus, 
jest zasiane przez Ojca z ufnością, że będzie wzrastać i żyć w każdym 
sercu. Marzenie, które płynie w naszych żyłach, wstrząsa sercem i sprawia, 
że tańczy za każdym razem, kiedy słyszymy: „Miłujcie się wzajemnie, jak                                     
Ja was umiłowałem”. [ŚDM – Ojciec Franciszek];                                      
MOJE POSTANOWIENIE: pomodlę się o dar jedności dla wszystkich uczniów Chrystusa, 

o przezwyciężenie wszelkich podziałów … 
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Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność (Łk 4, 

18)    Łk 1, 1-4; 4, 14-21                                   

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po 
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim 
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich                 
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście". - Jezus w synagodze w Nazarecie ogłasza rok łaski od 
Pana... Ogłoszony w Nazarecie na początku publicznej działalności Jezusa, rok łaski 
wciąż trwa i będzie trwał aż do Jego powtórnego przyjścia. Czas, który mamy do 
dyspozycji, jest nam podarowany po to, abyśmy usłyszeli słowo Boga i przyjęli Jego łaskę 
ofiarowaną w Jezusie Chrystusie. [x M. Zachara MIC, „Oremus”  I.2007, s. 80].

 Ojciec Franciszek  - „Światowe Dni Młodzieży są świętem radości i nadziei dla całego 
Kościoła, a dla świata wielkim świadectwem wiary”. Od 33 lat celem ŚDM jest spotkanie                  

z Chrystusem, z żywym powszechnym Kościołem i Papieżem. /  5 SŁÓW:                            
1. „SPOTKANIE” - „Jak dobrze spotkać się znowu” - Chodzi o spotkanie 

potrzebujących, skrzywdzonych, biednych. - „Zostaliśmy umiłowani serdeczną miłością, 
której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w 
ten sam sposób: miłością.”- „Czy wierzysz w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest warta 
zachodu?” …- Współczesny Hymn do miłości:- „Miłość, która się nie narzuca ani nie przytłacza, 
miłość, która nie marginalizuje ani nie ucisza, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. (…) 
Jest to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, która się nie pyszni”;                      

2. „JEDNOŚĆ” - „Źródło tej jedności leży w miłości, a tej brakuje diabłu”  – „wyczuwacie, 

iż „prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, ale łączy je harmonijnie w wyższą jedność”... 
Wiemy, że ojciec kłamstwa woli lud podzielony i kłótliwy niż lud, którzy uczy się pracować razem;                
3. „SŁUCHANIE” – Słuchanie - nie ma odnowy Kościoła bez słuchania…  „Musimy uczyć 

się sztuki słuchania, która jest czymś więcej niż tylko słyszeniem. W komunikacji z drugim 
człowiekiem pierwszą sprawą jest zdolność serca, umożliwiająca bliskość, bez której nie 
ma prawdziwego spotkania duchowego” (z Evangelii Gaudium).                              
4.  MARYJA - „Maryja odważyła się powiedzieć „tak” – O to samo anioł chce zapytać 

ciebie, ciebie i mnie: czy chcesz, aby to marzenie miało życie? (…) Czy będziemy umieli 
powiedzieć aniołowi, jak Maryja: oto my, słudzy Pana, nich nam się stanie…?”                  
5.   NADZIEJA -  „…Największym źródłem nadziei tego spotkania będą wasze twarze                      

i modlitwa. Każdy powróci do domu z nową siłą, która rodzi się za każdym razem, gdy 
spotykamy się z innymi i z Panem, napełnieni Duchem Świętym, aby pamiętać                                    
i podtrzymywać to marzenie, które czyni nas braćmi.” – [z Powitania młodych na ŚDM.];                       

1 x x U   G  M x x x 

2 x x P   Ł  Ł x x x 

3 x C  Ł  O  I   J 
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5 x x x K  I   Ę x x 

6 S  A   Ł O x x x x 

7 x x x P  W  T  Ł x 

8 x W  C  O  Y   Ł 
9 x x x W  L  Y  I x 

10 N  O   N   I x x 

11 x x x S  O  Z   A 
12 K  Ó   Ś   E x x 

13 M  Ł   Ć x x x x x 
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św. Jan Paweł II - " … Prawda, którą pozwala nam poznać Objawienie … jawi się 

jako bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i domaga się, by przyjąć ją jako 
wyraz miłości…— wprowadza na ową «ścieżkę życia, której kresem — jak poucza nas 
wiara — jest pełna i nieprzemijająca radość kontemplacji Boga …  [Encyklika FIDES ET 
RATIO, ogloszona14 IX 1998].                                                                                                        
Stefan Kardynał Wyszyński - Odnowa świata, o której tak dużo dzisiaj się mówi                     

i pisze, polega na tym, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest Miłością i abyśmy z tej 
miłości, którą Bóg włożył w nasze istnienie i życie, czerpali dla braci. [Druga Kromka Chleba, 

Styczeń, 31.].       Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                          

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
go dla ciebie Duch Święty;           
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"…-  

Cenimy sobie dobre, pomyślne wieści, które podnoszą na duchu, krzepią serce, dają 
nadzieję na lepszą przyszłość … Zapewne do takiej kategorii wieści, tzw. pomyślnych, 
należała ta, która mówiła o Panu Jezusie i rozeszła się po całej okolicy w krainie 
Galilejskiej. - Jaką wieścią dla innych jest moje życie, pomyślną czy niepomyślną? Czy 
ludzie na mój widok się cieszą, bo przynoszę im dobre wieści, czy się smucą, bo zwykle 
jestem zwiastunem tego, co niedobre? Czy Pan Jezus i Jego Ewangelia to wieść, która 
rozeszła się po całym moim życiu? - Co czynię, aby także dotarła ona do innych, aby i oni 
mogli się nią cieszyć?  - Zdarza się, że w jakiejś okolicy (może mojej) pojawia się kolejny 
osiłek, mięśniak, rzekomy kolega supermana, który lubuje się w prezentowaniu swej 
fizycznej siły, szczególnie wobec słabszych. Wielu na jego widok schodzi mu z drogi, aby 
uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji. To zupełnie, co innego, kiedy w naszym otoczeniu 
pojawia się ktoś, pełen mocy Ducha Świętego, tak jak pojawił się Jezus w Galilei. …                          
-  Czy pamiętam, że do dobrego, owocnego, mądrego życia nie wystarcza siła fizyczna, 
ale niezbędna jest moc Ducha Świętego?... - Czy i moje oczy, i to codziennie są utkwione 
w Panu?  - Czy nie tracę Jezusa ze swoich oczu a w dalszej kolejności ze swego serca? - 
Czy patrzę na Jezusa - czy się tylko na Niego gapię…? Czy także moje uszy są 
zasłuchane w Panu a serce w Nim zakochane? …-  Czy czasami za bardzo moje oczy nie 
są utkwione w ekran telewizora, komórki czy komputera…?                                 
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                          
o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości, Jego słuszne nakazy 
radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy (Ps 19);                                                              
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego  westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  Słowa Twe, Panie, są duchem                              
i życiem. (Ps 19)  [z: x M.Pohl, http://www.katolik.pl].    KALENDARIUM:                                 
01.02 - pt. – I-y piątek miesiąca – to dzień w sposób szczególny poświęcony  

przeżywaniu  miłości Bożego Serca. Pomaga w tym uczestnictwo we Mszy oraz przyjmowanie 
komunii świętej. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy, gdyż takie było życzenie Pana 
Jezusa, przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque. Praktykę pierwszych piątków potwierdził papież 
Pius XII w encyklice  Haurietis aquas. W ostatniej jej części poucza, że celem kultu Najświętszego 
Serca ma być stale wzrastająca miłość Boga i bliźniego.                                                                  
02.02 - sb.- I-a sobota miesiąca - Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej 
Niepokalane Serce… Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ocalić 
grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia.                          
 02.02 - sb. - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego -  życie konsekrowane i troska o jego rozwój 
są sprawą całego Kościoła. Wiele kobiet i mężczyzn wielkodusznie i całkowicie powierzają  się Panu 
Bogu i tylko w Nim pokładają całą swoją ufność .                                                                                                     

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
                                                                     

.     III NIEDZIELA ZWYKŁA                                                  

.         27 STYCZNIA 2019 

1. W tym tygodniu przypada I piątek m-ca. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00. 

Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 17.30. Z racji ferii nie ma Mszy św. 
pierwszopiątkowej dla dzieci. Zachęcamy jednak wszystkie dzieci, które są na miejscu, do 
skorzystania z sakramentu pokuty.                                                
2. W sobotę, 2 lutego, Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie 

zwane świętem Matki Bożej Gromniczej. Msze św. tego dnia będą sprawowane o g. 7.00, 
8.00, 9.30 i 18.00. Msza św. wieczorna będzie również ze święta Ofiarowania. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia gromnic, w które już dziś pod chórem możemy 
zaopatrzyć się u ministrantów. Ofiary za zakup świec przeznaczone są na fundusz 
ministrancki.                               
Tego dnia przypada I sobota m-ca. Nie będzie Mszy św. o Sercu Maryi, ale o g. 17.15 

zapraszamy na Różaniec Fatimski.                                   
3. Zwracamy się z apelem do tych wszystkich, którym czas na to pozwala, aby zastanowili 
się, czy nie zgłosić się do Zespołu „Caritas”, aby go wesprzeć swoją posługą. 

Członkowie naszego Zespołu Parafialnego wykonują bardzo chwalebną posługę 
najbardziej potrzebującym, zbierają ofiary przeznaczone na ten cel, przygotowują paczki 
świąteczne oraz w ciągu całego roku wydają pomoc żywnościową. Członkinie Zespołu 
wciąż ubywają, nowych nie ma, a siły i zdrowie pozostałych są już niewystarczające. 
Dlatego zwracamy się z ponownym apelem o zastanowienie, czy pierwszorzędny cel misji 
Kościoła – pomoc biednym i potrzebującym – będzie nadal realizowany w naszej parafii. 
Chętni do pomocy w „Caritas” mogą zgłaszać się do Ks. Pawła lub bezpośrednio do 
Caritas w środy w g. 10.00 – 12.00.                                    
4. Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie organizowane jest spotkanie 
„Panama w Warszawie”. Chętna młodzież na wspólny wyjazd z Ks. Proboszczem zbiera 

się pod kościołem o godz. 14.00.                                                               
5. W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi do 10 lutego zawieszona zostaje 
wizyta duszpasterska, zwana „kolędą”. Odwiedziny zostaną wznowione                                         

od poniedziałku 11 lutego.        
KALENDARIUM:                                                                                            
28. 01. – pn. - Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła -                     

(XIII w.);  Przekonywał, że rozum nie kłóci się z wiarą, lecz do niej prowadzi i ją wyjaśnia. 
Zbudował system teologii, na którym oparła się nauka Kościoła.                                                       
31. 01.– czw. - Wsp. św. św. Jana Bosko, prezbitera - (1815-1888) - Już jako dziecko 

apostołował wśród rówieśników i starszych. Był szczególnie wrażliwy na niedolę dzieci                        
i młodzieży. Założył zakony salezjanów i salezjanek, których charyzmatem jest praca 
wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Zachęcał do podejmowania drogi ascezy, 
dostępnej dla każdego: uświęcenie się w codzienności poprzez sumienne wypełnianie 
obowiązków swego stanu. [Halina Świrska, "Oremus" styczeń/luty 08, s. 113, 126];                                   
02. 02. - sb. - Święto Ofiarowania Pańskiego - Najstarsza nazwa dzisiejszego święta                         

to Spotkanie. Wierna Reszta Izraela, reprezentowana przez Joachima i Annę, spotyka                          
i rozpoznaje Mesjasza. W świątyni było obecnych bardzo wielu ludzi, ale tylko niektórym 
dane było rozpoznać Chrystusa w czterdziestodniowym Dziecku. Wydarzenie to jest 
znakiem, że Bóg nie zawodzi pragnienia tych, którzy Go oczekują.                                                             
[ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” luty 07, s. 9].     
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