
 

 

  

 Gdy Jan został  uwięziony,  Jezus przyszedł  do  Galilei  i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego,  Andrzeja,  jak  zarzucali  sieć  w  jezioro;  byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a
sprawię,  że  się  staniecie  rybakami  ludzi».  A  natychmiast,
porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana,  którzy  też  byli  w  łodzi  i  naprawiali  sieci.  Zaraz  ich
powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi,
poszli za Nim.
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Czytania Msza Święta Pasterka
I. czytanie – Jon 3, 1-5. 10

Nawrócenie Niniwitów

Psalm  – Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

II. czytanie – 1 Kor 7, 29-31

Przemija postać tego świata

Ewangelia – Mk 1, 14-20

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

• Ewangelia według św. Marka •

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

Strona internetowa: zurawica.przemyska.pl



Ogłoszenia duszpasterskie 
 III Niedziela Zwykła  24.01.2021 r.

• Zgodnie  z  ogłoszeniem  z  poprzedniej  niedzieli,  przed  kościołem  zbiórka  do

puszek na poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Chorwacji. 

• Jutro święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, które kończy Tydzień Modlitw o

Jedność Chrześcijan. 

• We czwartek od godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w

ciszy do Mszy świętej wieczornej. 

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę

i  w  poniedziałek  rodziny  mieszkające  przy  ulicach  Stefana  Żeromskiego  i

Bolesława Prusa. 

•  Zachęcamy do wzięcia udziału w radiowej wizycie duszpasterskiej, w ramach

której  Radio  FARA  odwiedzi  Metropolita  Przemyski,  abp  Adam  Szal.  Wizyta

będzie  miała  miejsce  24  stycznia  2021  r.  (niedziela)  na  antenie  Rozgłośni  i

rozpocznie się o godz. 14.45. W programie przewidziano modlitwę w intencji

wiernych  Archidiecezji  Przemyskiej,  błogosławieństwo  domów  oraz  wspólną

modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Radio FARA możemy słuchać na częstotliwości 98,2 MHz lub 104,5 MHz oraz w

Internecie – info na www.radiofara.pl 

Każda przykrość,  którą człowiek niejako zamyka w sobie,  bardziej  go
boli, gdyż wzmaga uwagę na jej przedmiot. Natomiast gdy wylewa się na
zewnątrz,  wówczas  uwaga  niejako  rozprasza  się  ku  rzeczom
zewnętrznym i dzięki temu wewnętrzny ból zmniejsza się. Dlatego też
ludzie pogrążeni w smutku okazują go na zewnątrz przez płacz czy
jęki lub też przy pomocy słów, które również łagodzą smutek ”

~ Św. Tomasz z Akwinu



 Co nakazuje Bóg w   piątym   przykazaniu   cd.  ?  

Współdziałanie w przerywaniu ciąży
Katechizm  poucza,  że  współdziałanie  w  przerywaniu  ciąży  jest  grzechem  przeciwko  życiu  ludzkiemu  i
powoduje  zaciągnięcie  ekskomuniki:  „Formalne  współdziałanie  w  przerywaniu  ciąży  stanowi  poważne
wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. "Kto
powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa" (KPK,
kan. 1398), "przez sam fakt popełnienia przestępstwa" (KPK, kan. 1314), na warunkach przewidzianych przez
prawo.  Eksperymenty na embrionach  Szanowanie  życia  człowieka  od  początku jego zaistnienia  nakłada
obowiązek leczenia embrionu, gdy zachodzi konieczność, i nie dopuszcza przeprowadzania eksperymentów
genetycznych i  takich ingerencji,  które nie mają charakteru leczniczego.  „Ponieważ embrion powinien być
uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go
w miarę  możliwości  jak  każdą  inną  istotę  ludzką.  Diagnostyka  prenatalna  jest  moralnie  dozwolona,  jeśli
„szanuje  życie  oraz  integralność  embrionu  i  płodu  ludzkiego,  dąży  do  jego  ochrony  albo  do  jego
indywidualnego leczenia... Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do
przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci". „Jak każdy zabieg medyczny na
pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi na embrionie ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i
integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie; gdy są podejmowane w celu
leczenia,  poprawy  jego  stanu  zdrowia  lub  dla  ratowania  zagrożonego  życia”.  „Wytwarzanie  embrionów
ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny», jest niemoralne” (Kongregacja Nauki Wiary,
instr.  „Niektóre  próby  interwencji  w  dziedzictwo  chromosomowe  lub  genetyczne  nie  mają  charakteru
leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych
właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i
tożsamości”.  „Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny», jest
niemoralne”. Samobójstwo Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest również samobójstwo. „Każdy jest
odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem
życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia
naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy
nim.”. Bóg, Dawca życia, ma decydować, kiedy człowiek przez śmierć ma przechodzić do wieczności. On wie,
kiedy człowiek jest najbardziej dojrzały i przygotowany do życia wiecznego. Dobrowolne skracanie swojego
życia  pozbawia  człowieka  możliwości  zasługiwania  przez  swoje  czyny  miłości  na  chwałę  „Samobójstwo
popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia.
Dobrowolne współdziałanie  w samobójstwie jest  sprzeczne z  prawem moralnym.” Targnięcie  się  na swoje
życie  jest  ciężkim  przewinieniem,  chociaż  –  jak  w  każdym  innym  grzechu  –  mogą  zaistnieć  czynniki
zmniejszające  stopień  winy.  „Ciężkie  zaburzenia  psychiczne,  strach  lub  poważna  obawa  przed  próbą,
cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy.” (KKK 2282). Chociaż samobójstwo
jest grzechem ciężkim, nie oznacza to, że każdy, kto odebrał sobie życie otrzymuje karę potępienia, jak o tym
uczy Katechizm: „Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie
życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi,
którzy odebrali sobie życie.” (KKK 2283) My również winniśmy modlić się za samobójców i za tych, którzy
mogą popełnić ten grzech. Oprócz stanów chorobowych przyczyna targnięcia się na własne życie może leżeć w
gniewie,  np.  gdy  ktoś  w  porywie  szału  wyskakuje  przez  okno;  w  upojeniu  alkoholowym,  w  zawodzie
miłosnym, w chciwości, np. gdy ktoś stracił sens życia, bo zbankrutował.

 Troska o duszę i życie Boże w człowieku Nie tylko życie fizyczne i ciało ma swoją wartość. Człowiek jest
duchem przyobleczonym w ciało. Bóg obdarował nas nie tylko życiem fizycznym, którego nie wolno nam
zabijać. Każdy człowiek posiada również duchową i rozumną duszę, stworzoną bezpośrednio przez Boga. Ta
dusza może być ożywiona życiem Bożym nazywanym łaską uświęcającą.  Piąte przykazanie nakazuje nam
troskę nie tylko o życie fizyczne,  ale także o życie duchowe i  nadprzyrodzone. Człowiek ma się rozwijać
wszechstronnie i pomagać tym również bliźnim. Zakaz: „Nie zabijaj”, odnosi się zarówno do życia fizycznego,
jak również do życia duchowego i nadprzyrodzonego. Rozważmy obecnie to zagadnienie.


