
Trzecia Niedziela Zwykła 
 

 Polska Msza św. odprawiana o godz. 11.30 a.m. – zawieszona  tymczasowo 
  MARGARETKA – modlimy się za kapłanόw:   Proboszcza - Ks. S. DeCarlo, Ks. St. Witczaka, 

Ks. Biskupa D. Miehm i Ks. W. Moloney. Pamiętajmy o naszych duszpasterzach.     
 24 stycznia – Msza św. za wiernych naszej parafii 
 Mόdlmy się za chorych, cierpiących, za służbę zdrowia, za rządzących. Prośmy o Miłosierdzie 

Boże nad światem, o nawrόcenie grzesznikόw. Szczegόlnie gorąco mόdlmy się o ustanie 
pandemii koronawirusa.  

Ogłoszenie 
• Począwszy od wtorku, 12 stycznia, 2021 roku, Msze święte w ciągu tygodnia (wtorek –   
piątek, godz. 8.30 a.m.) są odprawiane z udziałem wiernych. Tylko 8 osόb może 
uczestniczyć.  
•   W niedzielę nie ma Mszy św. z udziałem parafian. Ksiądz odprawia prywatnie. 
• Kościόl w dalszym ciągu jest otwarty na indywidualną modlitwę od wtorku do niedzieli 
włącznie, godz.9.00 a.m. do 12.00 w południe. 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ LITURGICZNYCH 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże…Mój najważniejszy czas 

już się wypełnił. Jezus przyszedł dla mnie. Dla mnie cierpiał, umierał 

na krzyżu i zmartwychwstał. Ze swej strony uczynił wszystko, co mógł. 

Teraz czas na mój krok, to jest moja godzina spotkania z Bogiem. 

Stajemy się dziś świadkami powołania Apostołów: Pójdź za Mną – te 

słowa przeniknęły serca prostych rybaków, czyniąc z nich rybaków 

ludzi. Takie jest Słowo Boże – przemienia człowieka i czyni wszystko 

nowe. Jonasz posłany do mieszkańców Niniwy ze słowem Boga, 

nawrócił ich serca. Teraz to samo słowo kieruje do nas. Ustami 

św. Pawła, Bóg nas przestrzega: Mówię wam, bracia, czas jest krótki. 

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Posłuchajmy, zatem słów Pana. 

Uczyńmy miejsce dla Niego. W naszym sercu zbudujmy dom, 

do którego On będzie przybywał i rozmawiał z nami.  Nie ociągajmy się, 

zostawmy to, co złudne i zbyteczne, co nas oddziela od prawdziwej 

miłości. Nawrócenie nie jest rzeczą prostą, ale konieczną, aby życie 

wygrać. Święty Hieronim dodaje nam otuchy na drodze nawrócenia 

mówiąc: Kto pragnie orzecha, rozbija skorupę, tak samo kto pragnie 

łaski czystego serca, przełknie gorycz pokuty. Posłuchaj głosu Pana, 

nadszedł Twój czas… 



  

Nie należy wciąż wierzyć tak samo, mój synu, 

Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej 

I codziennie należy zmierzać do Boga inną drogą, 

Tylko przez siebie samego odkrytą, 

Albowiem wiara nie jest sadzawką w Hesebon, 

Lecz Jordanem naszego nieustannego stawania się, 

Wiara płynie, mój synu [...]. 

(Roman Brandstaetter, Kazanie Syna Gromu) 

 
 
 

“J E Z U S,  M A R Y J A   J Ó Z E F” 
 


