
R. VIII: 2021, nr 4 (379)R. VIII: 2021, nr 4 (379) 24 stycznia 2021 r.24 stycznia 2021 r.

Zilustrowana poniżej scena przedstawia 
wydarzenie z życia św. Augustyna, które 
opisał na jednej z najbardziej znanych stro-
nic swojego autobiograficznego dzieła Con-
fessiones (Wyznania). Opowiada, że po-
grążony w swoich dręczących refleksjach, 
poszedł do ogrodu i tam nagle usłyszał 
dziecięcy głos, powtarzający się jak refren 
piosenki, której nigdy wcześniej nie słyszał: 
tolle, lege, tolle, lege – „weź, czytaj, weź, 
czytaj!”. Przypomniał sobie wtedy historię 
nawrócenia Antoniego, ojca monastycy-
zmu, i skwapliwie sięgnął na nowo do ko-
deksu zawierającego pisma Pawłowe, który 
chwilę wcześniej miał w rękach, otworzył 
go, a jego wzrok trafił na fragment z Listu 
do Rzymian, w którym Apostoł wzywa do 
odrzucenia uczynków ciała i przyoblecze-
nia się w Chrystusa. Zrozumiał, że słowo 
to w owym momencie było skierowane 
właśnie do niego, za pośrednictwem Apo-
stoła pochodziło od Boga i wskazywało, co 
ma zrobić. Poczuł, że rozpraszają się mroki 
zwątpienia, że wreszcie jest wolny i może 
oddać się całkowicie Chrystusowi: „nawró-
ciłeś mnie ku Tobie” – napisał.
Myślę, że ten epizod z życia św. Augustyna 
dobrze uzasadnia nie tylko sens takich ini-
cjatyw, jak dzisiejsza Niedziela Słowa Bo-
żego, ale może być świetnym impulsem 
do trwałego wkomponowania do swej 

codziennej modlitwy (lub podtrzymania 
czy rozbudowania tej praktyki) czytania 
i rozważania Pisma Świętego. Jak rozpo-
cząć lub jak ulepszyć czytanie Biblii? Sposo-
bów jest kilka, każdy ma swoje zalety. Jed-
nak ważna jest nie metoda, a przekonanie, 
że Słowo Boże jest pokarmem dla duszy. 
Po pierwsze, można czytać Ewangelię (lub 
czytania), które rozważa Kościół w danym 
dniu podczas Mszy św. Ten sposób prak-
tykowany przed Eucharystią pozwala nam 

lepiej skoncentrować się na Liturgii Słowa, 
a poza tym jest bardzo dostępny dzięki róż-
nym aplikacjom, stronom internetowym 
lub drukowanym książeczkom z Ewangelią 
na każdy dzień roku liturgicznego (często 
z komentarzem). Po drugie można czytać 
Pismo Święte w sposób ciągły (tzw. lectio 
continua), czyli fragmentami od początku 
do końca. Jest to sposób na przeczytanie 
całości. Ta metoda z pewnością pomaga 
uporządkować w głowie historie biblijne, 
ale też wzbudza ciekawość i może zmoty-
wować do dalszych poszukiwań biblijnych. 
Unika się też w ten sposób błędu wybiór-
czego traktowania Pisma Świętego, który 
na przestrzeni dwudziestu wieków popeł-
niło wielu heretyków – np. Marcjon. To 
jemu Tertulian zarzucał: „Pogryzłeś Ewan-
gelię jak mysz, jedząc z niej to, co ci od-
powiada, a zostawiając to, co ci nie sma-
kuje”. Pismo Święte jest piękne i wspaniałe 
w całości. Trzecim sposobem jest tzw. po-
bożne czytanie (Boże czytanie), czyli lectio 
divina. Ten sposób wymaga więcej czasu, 
ale też pozwala wejść głębiej w rozważanie 

Słowa Bożego. Są przynajmniej cztery 
etapy takiego spotkania ze Słowem: czy-
tanie, medytacja, modlitwa i kontempla-
cja. W pierwszym etapie wybieramy mały 
fragment Pisma i czytamy. Warto w tym 
czasie podkreślić słowa i fragmenty, które 
szczególnie nas poruszają. W etapie dru-
gim wracamy do czytania i szczególnie 
koncentrujemy się na tych fragmentach, 
które dotknęły naszego serca. Zatrzymu-
jemy się na nich dłużej, staramy się prze-
trawić, tak, aby zostało w nas na dłużej. 
Trzeci etap to modlitwa przemedytowa-
nymi fragmentami, czyli chwila, gdy my 
mówimy do Boga. Ostatnia część lectio di-
vina (kontemplacja) jest darem, który mo-
żemy od Boga otrzymać lub też nie – to do-
świadczenie głębokiej bliskości Boga. 
Wśród sposobów na kontakt ze słowem 
Bożym trzeba wspomnieć też o najbar-
dziej pierwotnym, czyli o słuchaniu – tek-
sty biblijne najpierw przekazywano ustnie 
– a także uczeniu się na pamięć. Są takie 
fragmenty (np. kantyk Zachariasza czy Ma-
gnificat), które zdecydowanie warto znać. B. Gozzoli, B. Gozzoli, Św. Augustyn czytający List św. PawłaŚw. Augustyn czytający List św. Pawła, 1465 r., 1465 r.

O. Piotr urodził się 17 lipca 1957 r. w Zdzieszowicach. W 1978 r. 
wstąpił do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. 
Po nowicjacie i studiach przyjął w 1985 r. święcenia kapłań-
skie. Po święceniach posługiwał m.in. na Górze Świętej Anny, 
w Borkach, Prudniku, Dusznikach i Raciborzu po czym został 
wysłany na studia specjalistyczne do Rzymu, które odbył w Pa-
pieskim Uniwersytecie Antonianum. Następnie był duszpaste-
rzem w Osimo we Włoszech. Po powrocie do Polski w 2012 r., 
należąc do wspólnoty franciszkanów na wrocławskich Karło-
wicach, został kapelanem we wrocławskim Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bo-
żego. W tym czasie rozpoczął także posługę jako kapelan w hospicjum domowym 
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Razem ze swoim bratem, o. Paschalisem 
Kwoczałą (zm. 11 grudnia 2020 r.), angażował się także duszpastersko w Ziemi Świętej.
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2424 stycznia stycznia  –– III NIEDZIELA ZWYKŁA III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię, †† dwóch szwagrów oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – za † Huberta Szulca z okazji ziemskich urodzin
 16.00 – za † ojca Piotra Kwoczałę OFM 
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Marię i Józefa Labisz oraz †† z pokrewieństwa z obu 

stron 

25 stycznia 25 stycznia – poniedziałek — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Lalka z oka-
zji 92. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

26 stycznia26 stycznia– wtorek — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

27 stycznia 27 stycznia – środa
 7.00 – za † Ritę Volkmann w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Józefa oraz 

†† Gertrudę i Ingę

28 stycznia 28 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za †† Marię i Wilibalda Bota, †† ich rodziców z obu stron oraz 

†† z pokrewieństwa

29 stycznia 29 stycznia – piątek 
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w intencji o ustanie epidemii koronawirusa
 18.00 – za †† rodziców Bogusławę i Henryka Nalewaja oraz Joachima i Marię 

Kura, † siostrę Marię Notburgę, †† z rodzin Nalewaja, Kura i Król

30 stycznia 30 stycznia – sobota 
 8.00 – za †† rodziców Martę i Piotra oraz Brygidę i Józefa, †† dwóch braci, 

†† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
 18.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama oraz Matyldę i Pawła Wieja, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Jest to jedna z wielu współczesnych 
inicjatyw Kościoła (wprowadzona przez papieża Franciszka Listem Apostolskim 
Aperuit illis z 2019 r.), która ma przypomnieć o znaczeniu i wartości Pisma Świę-
tego dla życia chrześcijańskiego. Nadmienię, że jeszcze w tym roku będziemy 
przeżywać 13. Tydzień Biblijny (18–24 kwietnia) oraz 5. Narodowe Czytanie Pi-
sma Świętego (18 kwietnia).

 ▪ Zgodnie z prośbą Biskupa Opolskiego dzisiejsza niedziela jest też Dniem Solidar-
ności z Chorwacją, co znajduje swój wyraz w modlitwie za poszkodowanych pod-
czas każdej Mszy św. oraz wsparciu finansowym (koszyk przy wyjściu z kościoła).

 ▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa. 

 ▪ W przyszłą niedzielę oraz w święto Ofiarowania Pańskiego Rodzina bł. Edmunda 
Bojanowskiego będzie oferowała przed Mszami św. świece ku czci Matki Bożej 
Gromnicznej (8 zł).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie też przezna-
czenie ofiar będzie w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie 
i ogromną życzliwość.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności śp. Dariusza Musiała, lat 49 
(przed laty przez jakiś czas mieszkał na naszym Osiedlu – pogrzeb odbył się w środę).
W czwartek, 21 stycznia 2021 r., odszedł do Domu Ojca pochodzący z naszej pa-
rafii (z ul. Wolności) śp. o. Piotr Kwoczała OFM. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 
(27 stycznia) o godz. 11.00 na Górze Świętej Anny. W naszym kościele zostanie od-
prawiona dodatkowa Msza św. w intencji ojca Piotra w niedzielę (24 stycznia) o godz. 
16.00. Codziennie też (z wyjątkiem niedzieli) odmawiana jest o godz. 17.20 modlitwa 
różańcowa za Zmarłego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

3131 stycznia stycznia  –– IV NIEDZIELA ZWYKŁA IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – w intencji Parafian
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za zmarłych, których pożegnaliśmy w styczniu: śp. Irenę Milicz (po-

grzeb 2 stycznia), śp. Alfonsa Kwoczałę (pogrzeb 7 stycznia), śp. Da-
riusza Musiała oraz śp. o. Piotra Kwoczałę OFM 
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