III Niedziela Zwykła 27 stycznia 2019 r.
EWANGELIA
Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

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».

Medytacja nad Słowem Bożym

Naród wybrany w swojej historii kształtował relację do Boga. Na przestrzeni lat były różne momenty tej
relacji. Zawsze jednak Bóg dawał znaki, że jest obecny pośród swojego ludu. Szczególnym znakiem tej obecności
było Boże Prawo zapisane w Świętych Księgach. Pierwsze czytanie ukazuje, jak wielki szacunek mieli Izraelici
do Słowa Bożego, z jakim namaszczeniem je odczytywali i jakie wzruszenie im towarzyszyło. Kiedy po objaśnieniu
Słowa lud czując się niegodnym i grzesznym pada na kolana, Nehemiasz i Ezdrasz oraz inni kapłani dodają
im otuchy, ponieważ Bóg jest miłosierny. I ta świadomość ma być dla nich źródłem radości, ponieważ „radość
w Panu jest ostoją”.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa, który przybywa do swojego miasta, Nazaretu. Jak nakazują przepisy
Prawa, w dzień szabatu udaje się do synagogi. Zgodnie z praktyką, kiedy ma być przeczytany a następnie wyjaśniony
fragment Pisma Świętego, to On sam wstaje, aby to uczynić. Fragment z Księgi proroka Izajasza, który czyta, mówi
o namaszczeniu Duchem Świętym.
Kiedy kończy czytać, wszyscy w milczeniu na Niego spoglądają. Jedyny komentarz, jaki mogą usłyszeć
do słów proroka to: „dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. To „dziś” wskazuje na zakończenie czasu
oczekiwania. Czas się już wypełnił i rozpoczynają się czasy obecności Mesjasza między swoim ludem.
To, co pisał prorok Izajasz w odniesieniu do Mesjasza, jest zawsze aktualne. Jezus Chrystus jest współczesny
dla ludzi wszystkich czasów. Zarówno przez swoje słowo, jak i przez swoją rzeczywistą obecność. Każdy człowiek
jest umiejscowiony w „dziś” Mesjasza Jezusa, które realizuje się na jego oczach. To „dziś” oznacza właśnie obecność
i działanie Jezusa w słowie, poprzez dary łaski, w sakramentach.
Ten fragment «dzisiaj» przemawia także do nas. Przede wszystkim każe nam zastanowić się nad tym, jak
przeżywamy niedzielę – dzień poświęcony odpoczynkowi i rodzinie, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić
Panu, uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa, i Jego Słowem życia.
Po drugie, w naszych czasach, pełnych rozproszenia i nieuwagi, Ewangelia ta zachęca nas do postawienia sobie
pytanie, czy potrafimy słuchać. Zanim będziemy mogli mówić o Bogu i z Bogiem, trzeba Go wysłuchać, a liturgia
Kościoła jest «szkołą» tego słuchania Pana, który do nas mówi.
ks. Tomasz Sulik
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Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni
Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na
współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe
i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy
jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.
W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. Wszystkim, których domy razem
z kapłanami odwiedziliśmy dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Bóg zapłać za złożone
ofiary podczas kolędy.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się we wtorek
29 stycznia 2019 r. o godz. 17.30 w salce parafialnej. W sobotę, 2 lutego br. Msza św.
o godz. 10.00 z poświęceniem świec.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP i III Gimnazjum odbędzie się
we wtorek 5 lutego 2019 r. o godz. 17.30.
Zapraszamy w środę na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy przed wieczorną Mszą św.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.45, od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. W sobotę, 2 lutego, o godz. 7.30 nabożeństwo
Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca. Chorych z Komunią św. odwiedzę w piątek od
godz. 8.00.
W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00 i 10.00.
W czasie Mszy św. poświęcenie świec. W tym dniu obchodzony jest również w Kościele
Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób
zakonnych, które posługują i pochodzą z naszej parafii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła,
dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich,
•
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel
zgromadzeń salezjańskich.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.
Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
wtorek - 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 - 15.00
sobota - 9.00 - 12.00

Oczyszczenie Matki Boskiej
Najczystsza Matka, z Dzieckiem na ręku, staje w świątyni progu,
By się oczyścić. Dziecię poświęcić, w ofierze złożyć je Bogu.
Tyś przecież czysta; Anioł poświadcza. Po cóż Tobie ofiara?
Dziecina Twoja, którą nam dajesz. Pan nasz, ufność i wiara.
My znamy chęci. Matko chwalebna - dajesz przykład pokory,
Bo dumny człowiek, grzesznik, przestępca, rzadko do niej jest skory.
Więc klęka w bramie. Syna oddaje, kapłan bierze je w ręce;
Natchniony starzec, Symeon wierny, mówi w szczerej podzięce:
Dziękuję, Panie, żeś mi pozwolił widzieć świata zbawienie,
Narodów chwałę. Przyjmij, mój Zbawco, pokłon i uwielbienie.
Do Matki-Dziewicy, w duchu proroczym, słowa smutku powiada
Miecz serce zrani, męczyć gdy będą Zbawcę ludzi - i biada.
W tej chwili dusza Marji Panny jakby Bożym kapłanem
Oddaje niebu, po dobrej woli, co z nieba było Jej danem.
My pamięć Twoją dziś obchodzimy, Twą świętość, czystość, pokorę,
I Ciebie dzisiaj kornie prosimy: Bądź nam za życia podporą.
autor nieznany - za ks. Ewaryst Nawrowski.

Matka Boska Gromniczna
Świątynia światłem gromnic płonie
I woła: Matko! oświeć życia znój!
Przed prawem schylasz święte skronie,
Bo w nim pokory i pociechy zdrój.
Posłuszna, cicha do ostatka
Wypełniasz kornie, co rozkazał Bóg,
I wiedziesz rzesze jako matka,
Gdy staną trwożne wśród rozstajnych dróg.
Niech nam przypomni blask gromnicy,
Że nim pójdziemy na straszliwy sąd,
Ma dusza jaśnieć wśród ciemnicy,
I mężnie łamać szał i grzech i błąd.
Świątynia światłem gromnic płonie,
I myśl ulata, gdzie pokory kwiat,
Nad burze, gromy, ciemne tonie,
I nad niedole ludzkich, biednych chat.
Świątynia w blaskach świec jaśnieje,
I ufnie błaga cały polski lud:
Pokoju otwórz nam wierzeje
Na szczęście, chwałę, nowych czasów cud!
Ks. Ewaryst Nawrowski

