czytania Lud miał «uszy zwrócone» ku
Księdze Świętej, wiedząc, że znajduje w jej
słowach sens wydarzeń, które go spotkały.
Reakcją na głoszenie słowa było wzruszenie i płacz: «[Lewici czytali z] księgi Prawa
Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień
jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie
bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy słyszał te słowa Prawa.
[…] Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją”». Słowa
te zawierają wielką naukę. Biblia nie może
być dziedzictwem tylko nielicznych, ani
nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku
osób uprzywilejowanych. Biblia należy
przede wszystkim do ludu zebranego, aby
jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. Często pojawiają się tendencje, które starają
się monopolizować święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybranych
grup. Tak nie może być. Biblia jest Księgą
Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu
przechodzi od rozproszenia i podziału do
jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych
i sprawia, że stają się jednym ludem.
W tej jedności zrodzonej ze słuchania, Pasterze mają przede wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie i pomoc
wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego.
Ponieważ Pismo to jest księgą ludu, zatem
ci, którzy mają powołanie do posługiwania
Słowu, muszą czuć silną potrzebę tego, by
wspólnota miała dostęp do tegoż Słowa.
Homilia w szczególności nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ posiada «charakter niemal sakramentalny». Wprowadzanie w głębokości Bożego Słowa,

używając języka prostego i odpowiedniego dla tego, kto go słucha, pozwala kapłanowi odkryć również «piękno obrazów,
jakimi posługiwał się Pan, by pobudzać do
praktykowania dobra». Dla wielu naszych
wiernych jest to jedyna okazja, aby zrozumieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego
powiązania z ich codziennym życiem. […]
Nie ustawajmy nigdy w poświęcaniu Pismu Świętemu czasu i modlitwy, aby zostało przyjęte «nie jako słowo ludzkie, ale
– jak jest naprawdę – jako słowo Boga».
Zanim Zmartwychwstały objawi się
uczniom zamkniętym w domu, otwierając
ich na poznanie Pisma Świętego, spotyka
się On najpierw z dwoma z nich na drodze,
która prowadzi do Emaus. […] Po drodze
Pan wypytuje ich, zdając sobie sprawę,
że nie zrozumieli znaczenia Jego męki
i śmierci; nazywa ich „nierozumnymi” oraz
„ludźmi o nieskorym do wierzenia sercu”
«i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego». Chrystus jest pierwszym egzegetą! Pismo
Święte nie tylko przewidziało, co miało się
dokonać, ale także sam Zbawiciel chciał
być wierny temu Słowu, aby wyjaśnić tę
jedyną historię zbawienia, która w Chrystusie znajduje swe wypełnienie. […] „Podróż” Zmartwychwstałego z uczniami do
Emaus kończy się posiłkiem. Dzięki temu
opisowi rozumiemy, jak nierozerwalny jest
związek między Pismem Świętym a Eucharystią. Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie
nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy
jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas,
który do nas przemawia i nas karmi […]”.

R. VII: 2020, nr 4 (327)
Dzisiejsza niedziela jest po raz pierwszy obchodzona w całym Kościele jako Niedziela
Słowa Bożego. Ustanowił ją papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis ogłoszonym 30 września 2019 r., tj. w 1600.
rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego
miłośnika i tłumacza Pisma Świętego. Ojciec Święty podkreślił, że niedziela poświęcona Słowu ma się przyczynić do tego, „aby
w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska
znajomość Pisma Świętego”. Warto przemyśleć choćby tylko kilka zachęt tego Listu,
bo w nich znajdują motywację nie tylko
osobiste wysiłki w rozwoju duchowym, ale
też pragnienia naszej wspólnoty parafialnej, by stworzyć jak najszerszą grupę lektorów (nie tylko spośród ministrantów),
którzy chcieliby czytać Słowo
Boże zwłaszcza w czasie niedzielnych Mszy św. Papież
Franciszek zachęca: „W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa. […]
Istotne jest, aby nie zabrakło
każdego wysiłku, ażeby przygotować wybranych wiernych, poprzez odpowiednią
formację, do bycia prawdziwymi głosicielami Słowa,
tak jak to się już dokonuje
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w przypadku akolitów lub nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii. W ten sam sposób
proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię
lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym. […]
Powrót Ludu izraelskiego do swojej ojczyzny po wygnaniu babilońskim był naznaczony w sposób szczególny lekturą Księgi
Prawa. Biblia daje nam wzruszający opis
tej chwili w Księdze Nehemiasza. Lud jest
zebrany w Jerozolimie, na placu przed
Bramą Wodną, by słuchać Prawa. Ten Lud,
który został rozproszony podczas wygnania, teraz na nowo gromadzi się wokół Pisma Świętego «jak jeden mąż». Podczas

Chrystus w synagodze w Nazarecie , ok. 1350 r., Kosowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
26 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Rybol oraz †† dziadków z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kunigundy z okazji 70.
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Iga Domaracka
		– chrzest: Maciej Ryszard Wiśniewski
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok
27 stycznia – poniedziałek
18.00 – za † męża i ojca Huberta Szulca, †† rodziców i †† teściów, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
28 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
18.00 – za † syna Mirosława Kaplika, † córkę Małgorzatę, †† rodziców,
†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
29 stycznia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ingeborgi z okazji 77.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
30 stycznia – czwartek
18.00 – za † Cecylię Jakubiak [ofiarowana od rodziny Kauf]

2 lutego – NIEDZIELA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla Anny z okazji 50. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w 12. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dziś przypada w Kościele katolickim 67. Światowy Dzień Trędowatych. Kościół odegrał w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece nad trędowatymi. Jesteśmy zaproszeni do objęcia modlitwą i wsparciem materialnym chorych i ich opiekunów.
▪ We wtorek o godz. 17.00 s.M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali parafialnej.
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów
do grona ministrantów. Zwracam się z serdeczną prośbą do rodziców dziewcząt
i chłopców o wsparcie i zachętę dla tych, którzy byliby gotowi podjąć służbę dla
naszej wspólnoty parafialnej.
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca.
▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

31 stycznia – piątek — wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
18.00 – za †† w miesiącu styczniu: śp. Stanisława Kabelskiego, śp. Konrada
Dreslera i śp. Stanisława Adamczyka

▪ W przyszłą niedzielę przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Rodzina bł. Edmunda
Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci Matki Bożej Gromnicznej (7 zł).

1 lutego – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny z okazji 75.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.00 – za † Ignacego, † żonę Zofię, †† ich dzieci Edwarda i Wiesławę, † Arkadiusza Skowrońskiego oraz †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak

Ogłoszenie społeczne ___________________________________________________

▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

▪ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zaprasza w 31 stycznia br.
(piątek) o godz. 18.00 na kolędowanie z zespołem „Gramy z Beatą”.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

