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Centralne nabożeństwo ekumeniczne zostanie odprawiona w kościele
ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy przy Placu Małachowskiego
w czwartek, 23 stycznia o godz. 18.00.

OŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w naszej bazylice o godz. 17.00, odbędzie się koncert kolęd w wy‐
konaniu naszego parafialnego Chóru Sursum Corda pod dyrekcją Emilii
Melon. Będą mu towarzyszyć: Chór Villanella Szkoły Muzycznej I Stop‐
nia w Garwolinie, Chór Miasta Garwolina i Chór Deesis z Pruszkowa.
O godz. 18.00 – nabożeństwo eucharystyczne.
2. W liturgii tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy; w piątek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa
i doktora K-ła.
3. W czwartek 23 stycznia przypada 7. rocznica śmierci Jego Eminencji Jó‐
zefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Pryma‐
sa Polski. Z tej okazji w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
w Warszawie o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. W naszej bazy‐
lice Msza św. w tej samej intencji również o godz. 19.00.
4. Ojciec Święty Franciszek ustanowił Listem Apostolskim „Misericordia et
misera” Niedzielę Słowa Bożego, która będzie obchodzona zawsze w 3.
niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tym roku Pierwsza Niedziela Słowa
Bożego przypada za tydzień, w niedzielę 26 stycznia.
5. Również w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 67. Światowy Dzień
Trędowatych pod hasłem „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
6. W niedzielę, 26 stycznia przypada również 20. Dzień Islamu w Kościele
katolickim w Polsce, obchodzony pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułma‐
nie: w służbie powszechnego braterstwa”.
7. W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
przeprowadza kwestę na potrzeby ubogich naszej parafii. Zebrane środki
będą przeznaczone na zakup leków dla podopiecznych. Za zrozumienie
i okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
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Ubiegła niedziela, która była świętem Chrztu Pańskiego zakończyła
w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia, a od minionego poniedziałku
weszliśmy w liturgiczny zwykły okres w ciągu roku. Zbawcze dzieło Jezusa
Chrystusa – Wcielonego Syna Bożego uobecniane przez Kościół w czasie
określamy mianem roku liturgicznego.
Od początku historii Kościoła najważ‐
niejszym wydarzeniem w roku liturgicznym
było świętowanie pamiątki Zmartwychwsta‐
nia Pana Jezusa (Wielkanoc) jako funda‐
mentalnego
wydarzenia
dla
wiary
chrześcijańskiej. Uroczystość Wielkanocną
poprzedzano najpierw poprzez Triduum
Paschalne, a następnie przez okres Wielkie‐
go Postu. Dopełnieniem stała się tzw. pięć‐
dziesiątnica
trwająca
od
uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania
Ducha Świętego.
Drugim ważnym wydarzeniem była pa‐
miątka narodzenia Pana Jezusa poprzedza‐
na na wzór Wielkiego Postu okresem
Adwentu i dopełniana oktawą święta Objawienia Pańskiego (Hołd Mędrców
ze Wschodu) i Chrztu Pana Jezusa. W ten sposób ukształtowały się dwa
okresy kalendarza liturgicznego: okres wielkanocny i okres bożonarodzenio‐
wy; czas między nimi nazywa się dzisiaj okresem zwykłym w ciągu roku.
W tym okresie zwykłym nie obchodzi się jakiejś wybranej tajemnicy Chry‐
stusa, lecz wspomina się zbawcze misterium Chrystusa w jego pełni,
zwłaszcza w święty dzień niedzielny – „dzień Pański” – dzień zmartwych‐
wstania Pana Jezusa. W roku liturgicznym przeżywamy także obchody po‐
święcone czci Matki Najświętszej i świętych.
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Z Ewangelii św. Jana (J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Bo‐
ży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode
mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu,
aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha,
który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest
Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Święty Jan w Ewangelii tej niedzieli przekazuje nam świadectwo Po‐
przednika Pańskiego – Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie, na spotkanie
z którym przygotowywał Judejczyków. Oczekiwanego Mesjasza, który obja‐
wia się teraz ludowi charakteryzuje Jan Chrzciciel posługując się wymow‐
nymi określeniami: że jest On „Barankiem Bożym, który gładzi grzech
świata”, że Duch Święty zstąpił na Jezusa i na Nim spoczywa, czego był
świadkiem przy udzielaniu chrztu Panu Jezusowi i niejako w konkluzji
stwierdza Jan Chrzciciel, że Jezus „jest Synem Bożym”. Poprzednik Pański
określając przychodzącego Mesjasza wybiera bardzo szczególny tytuł: „Ba‐
ranek Boży”. Baranek kojarzy się z łagodnością, bezbronnością i zależno‐
ścią. Nie ma w nim nic z panowania i władzy. Istnieją także bogate
w znaczenia określenia tego tytułu do Biblii: wspomnijmy o baranku złożo‐
nym w ofierze zamiast Izaaka, o baranku z Pieśni Sługi Pańskiego, który
cierpiąc za winy innych prowadzony na śmierć jak baranek nie otworzył ust
swoich (Księga Proroka Izajasza, rozdz. 53), a także o baranku paschalnym,
dzięki któremu został wyzwolony Izrael. O zwycięskim Baranku mówi Księ‐
ga Apokalipsy: zwycięży On zło, „bo Panem jest panów i Królem królów –
a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap 17,14).
Jezus jako Baranek ofiarny bierze na siebie nasze grzechy i z naszego
złego postępowania „zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, sre‐
brem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokala‐
nego i bez zmazy” (por. 1P 1,18n.). Do tego obrazu przybliżającego nam
zbawcze działanie Chrystusa – Baranka Bożego, który gładzi grzechy świa‐
ta wprost nawiązują teksty liturgii Mszy św., a także liczne formuły modli‐
tewne – np. zakończenie litanii. Uwielbiajmy Chrystusa i dziękujmy Mu, że
Jego ofiara – „Baranka Bożego” – przyniosła nam zbawienie.
25 stycznia (sobota) – święto Nawrócenia św. Pawła
To wyjątkowy obchód liturgiczny, bo wysławiamy w nim nawrócenie
św. Pawła Apostoła, który dzięki przemieniającej mocy Bożej łaski z prze‐
śladowcy pierwszych chrześcijan stał się wybranym narzędziem Chrystusa.
Szaweł z Tarsu w Cylicji był wcześniej jednym z najgorliwszych faryzeuszy,
nie znał Pana Jezusa, ale wiedział o chrześcijanach; był świadkiem męczeń‐
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skiej śmierci Szczepana (por. Dz 7,58; 8,1). W drugim roku po ukrzyżowa‐
niu Jezusa Chrystusa, to jest ok. 35 roku w drodze do Damaszku (w Syrii)
Szaweł przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem. Przyjął
chrzest i już jako Paweł z wielką gorliwością i oddaniem głosił Jezusa Chry‐
stusa, zwłaszcza poganom. Ten niestrudzony Apostoł Narodów poniósł
śmierć męczeńską w Rzymie około 67 r.
Na wzór watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra, wzniesiono w Rzymie
także Bazylikę Świętego Pawła za Murami i po jej ukończeniu w 400 r. ob‐
chodzono święto Przeniesienia relikwii Świętego Pawła. W X wieku zmie‐
niono to święto na święto Nawrócenia Świętego Pawła, które obchodzi się do
dzisiaj pod datą 25 stycznia.
Dla Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo to święto
jest też świętem rocznicy założenia naszego Zgromadzenia Misji. To właśnie
25 stycznia 1617 r. ks. Wincenty, będąc kapelanem rodziny de Gondi wygło‐
sił w kościele przy zamku w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. Im‐
pulsem do tego była wcześniejsza spowiedź umierającego młynarza
w dobrach pani de Gondi i jego publiczne wyznanie, iż bez owej spowiedzi
świętej przed ks. Wincentym byłby niechybnie potępiony z powodu tajenia
grzechów podczas poprzednich spowiedzi. Napływ penitentów po tym kaza‐
niu wygłoszonym przez ks. Wincentego był dla niego szczególnym znakiem
– drogowskazem na przyszłość i św. Wincenty uważał to wydarzenie za po‐
czątek misji parafialnych oraz duchowe narodziny Zgromadzenia Księży
Misjonarzy; formalnie powstało ono 12 kwietnia 1625 r.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Od 18 do 25 stycznia trwa tradycyjny „Tydzień modlitw o jedność
chrześcijan” pod hasłem: „Życzliwymi bądźcie”. To tegoroczne hasło i we‐
zwania poszczególnych dni nawiązują do doświadczeń św. Pawła Apostoła
opisanych w 27 i 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zaproponowane przez
chrześcijan na Malcie teksty te przypominają okoliczności w jakich św. Pa‐
weł znalazł się właśnie na ich wyspie, gdy burza zniszczyła okręt, którym
Apostoł Narodów był transportowany do Rzymu (po odwołaniu się od wyro‐
ku Cezara). Lektura wspomnianych rozdziałów Dziejów Apostolskich może
nam i dzisiaj wiele powiedzieć, bo jest wezwaniem do: życzliwości, gościnno‐
ści, hojności i nadziei.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

