
 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu
Jezusa  i  rzekł:  «Oto  Baranek  Boży,  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».

Rok XIII, nr 629
19 stycznia 2020 r.

Druga Niedziela Zwykła

I czytanie – Iz 49, 3. 5-6

Sługa Boży światłością całej ziemi

Psalm - Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

II czytanie – 1 Kor 1, 1-3

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Ewangelia – J 1, 29-34

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

• Słowa Ewangelii według Świętego Jana•



Ogłoszenia duszpasterskie
Druga Niedziela Zwykła – 19.01.2020r.

• Dzisiaj  dzień  liturgicznego  wspomnienia  św.  Józefa  Sebastiana
Pelczara, modlimy się w intencji naszej archidiecezji. 

• We czwartek od godz.  1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
adoracja w ciszy do Mszy świętej wieczornej. 

• W  sobotę  święto  Nawrócenia  św.  Pawła  Apostoła  -  zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie tego Tygodnia
będzie  uczestniczył  w  jakimś  nabożeństwie  z  modlitwą  o  jedność  i
weźmie udział w jego zakończeniu, może zyskać odpust pod zwykłymi
warunkami. 

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w
sobotę i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicach: Owocowej,
Ogrodowej, Kwiatowej i Wapowskiego. 

Zapowiedzi przedślubne

• Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:

- Sebastian Przeworski, ur. Ostrowiec, zam. Suchedniów z
Katarzyną Cichy, ur. Przemyśl, zam. Żurawica - zap. I. 

Kto by wiedział o istniejących przeszkodach proszę powiadomić Urząd
Parafialny.

• Kurs  przedmałżeński  w  Archikatedrze  rozpocznie  się  od  3  lutego  i
będzie trwał przez okres trzech tygodni w poniedziałki, środy i piątku o
godz. 19,00. Tych, którzy planują zawarcie małżeństwa zachęcamy do
wzięcia udziału. 

• Wspólnota  Róż  Żywego  Różańca  zaprasza  Parafian dzisiaj  po  Mszy
Świętej  o  godzinie  1730 na  wspólne  kolędowanie  w  domu  św.  Józefa.
Serdecznie Zapraszamy. 



Uczynki pochodną pragnień

Pan  Bóg  ma  pragnienie,  aby  w  naszym  sercu
zamieszkać  i  wszystkie  Jego  wysiłki  idą  w  tym
kierunku. Pokazują to dzieła Ojców Kościoła, wówczas
gdy zastanawiają się oni nad tym co takiego powoduje,
że  serce  ludzkie  nie  staje  się  pałacem  gotowym  na
przyjęcie  Boga,  tylko  czymś  zupełnie  innym.  Co
ciekawe,  nie  wskazują  wcale  na  problem  związany  z
uczynkami  człowieka,  lecz  z  jego  myślami  i
pragnieniami.  To  należy  właściwie  zrozumieć.  Według
Ojców  serce  ludzkie  jest  miejscem,  gdzie  rodzi  się
decyzja. Jeżeli miejscem królowania Chrystusa Pana ma być serce ludzkie, to znaczy, że
każda decyzja, która rodzi się w sercu człowieka, ma się rodzić na chwałę Bożą. Innymi
słowy,  żaden aspekt  naszego życia nie  pozostaje poza wpływem Pana Boga.  Czasami
słyszymy, że wiara jest sprawą prywatną. Absolutnie nie! W żadnym wypadku nasza wiara
nie jest sprawą prywatną. Pan Bóg króluje całkowicie w naszym życiu, albo jest jeszcze
dużo, dużo do zrobienia. Pewnie każdy z nas może powiedzieć, że są w jego sercu-pałacu
takie  rejony,  gdzie  Pan Bóg się  czuje  bardzo dobrze,  ale  są też takie  pokoje,  które  są
jeszcze przed Nim zamknięte. To bardzo pojemna metafora – jeśli pomyślimy, że nasze
serce, czyli to kim jesteśmy, jest rodzajem budynku, to są takie piętra, gdzie Pan Bóg jest,
ale są i takie, gdzie jeszcze Go nie ma. Musimy włożyć pracę w to, aby również i tam Pan
Bóg królował, aby był to Jego dom, żeby to był Jego pałac. Ojcowie mówią, że Bóg panuje,
bądź Go nie ma na tych „poziomach pałacowych” głównie ze względu na pragnienia, które
żywimy, nie ze względu na czyny. Ojcowie podkreślają bardzo mocno, że czyn jest zawsze
pochodną  myśli  i  pragnień.  Zazwyczaj  kiedy  się  spowiadamy,  to  wyliczamy,  co  złego
uczyniliśmy, a postanowienie poprawy polega na tym, że postaramy się już tego więcej nie
zrobić. Natomiast Makary, ten który mówi, że pałacem Chrystusa jest serce, powiedziałby
inaczej. Zastanów się człowieku, popatrz na siebie, skąd się biorą w tobie pragnienia, które
prowadzą do tego czynu. Czyli zrób jeszcze krok w tył – bo co z tego, że powiesz, że nigdy
więcej tego nie zrobisz, skoro tego chcesz. To tak, jakby przed dzieckiem postawić butelkę
Coca-Coli  i  powiedzieć:  „Jesteś  spragniony,  ale  nie  pij!”  Można  to  przedstawić
metaforycznie, że grzech to jest dziura, która zostaje wybita przez wodę napierającą na
ścianę. Tam, gdzie woda znajdzie możliwość, tam zaczyna ciec. Trzeba najpierw zamknąć
źródło wody, a potem zalepić dziurę. Próba zalepienia dziury bez uprzedniego zakręcenia
kranu nie powiedzie się. Zatem chodzi nie o czyny, lecz o pragnienia, czego człowiek tak
naprawdę chce.

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253
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