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ŚWIATŁO SŁOWA

ks. Krystian Wilczyński

 W teologii biblijnej istnieje taki sposób interpretacji Pism
Świętego, który nazywa się typologia. Chodzi w nim o to,
żeby całe Pismo Święte czytać w świetle Jezusa. Innymi
słowy - każde wydarzenie biblijne ze Starego Testamentu
zapowiada i stanowi obraz Jezusa (np. przejście przez
Morze Czerwone jest typem paschy Chrystusa, Arka
Noego jest typem krzyża i chrztu, itp.). Ta metoda przyda
się w rozważeniu dzisiejszej liturgii słowa.
 W pierwszym czytaniu Bóg mówi do Mojżesza, człowieka
sprawiedliwego, że wzbudzi po nim proroka. Będzie on
taki jak Mojżesz, to znaczy, że będzie pośrednikiem między
Bogiem a Jego ludem. Będzie przekazywał Prawo i będzie
słusznie sądził w imię Boże.
 Mojżesz jest typem Chrystusa - odbija Jego zbawczą misję
(choć chronologicznie żyje wcześniej). W tym kontekście
Jezus jest antytypem (wzorem dla) Mojżesza. Owym
zapowiadanym w pierwszym czytaniu przyszłym prorokiem
jest Jezus. Czytając Ewangelię widzimy, że działa On
z Bożą mocą i na Jego słowa dzieją się cuda, a kto o Nim
słyszy przenosi tę wieść dalej. To typologiczne spojrzenie
potwierdza nam Ewangelista Jan (J 1,17): “Podczas gdy
Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda

przyszły przez Jezusa
Chrystusa” .
 Typologia nie kończy
się na wydarzeniu
Jezusa, ale idzie dalej,
przenosi się na Koś-
ciół, ukazujący zba-

wczą misję Pana. Chrystus złączony z Kościołem jak mąż
z żoną, działa w tej wspólnocie dalej: Ciągle prorokuje,
uzdrawia i wypełnia doskonałe Prawo Miłości (por.
J 15,12nn). Tak będzie prowadził wierzących, aż połączą
się z Nim w niebie. Dlatego trzeba być właściwie oder-
wanym od spraw tego świata i zabiegać najpierw o sprawy
Pana, jak pisze św. Paweł w drugim czytaniu.
 Apostoł nie nakazuje zrywać z małżeństwem, ani nim nie
pogardza - bynajmniej! Św. Paweł nie mógł zaprzeczyć
sam sobie, dlatego te słowa musimy zestawić z jego innymi
słowami: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy
się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica
to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do
Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak
miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się od-
nosi ze czcią do swojego męża! (Ef 5,31-33). Nauka Pawła
wypływa ze słów Chrystusa o małżeństwie (Mt 5,27-32; 19,1)

 Skoro Jezus jest zapowiadanym w Starym Testamencie
Bożym prorokiem, to Jego słowa muszą nieść Bożą moc.
Widzimy to w dzisiejszej scenie z synagogi w Kafarnaum.
Pan naucza z mocą, która ujawnia obecność złych duchów.
Uciekają one przed Bogiem, krzycząc o świętości Syna
Bożego. Ten fakt budzi podziw ludzi oddających chwałę
Bogu. Rozchodzenie się dobrej nowiny jest wypełnieniem
zapowiedzi z Powtórzonego Prawa.
 Pamiętajmy, że kiedy Chrystus mówi, to Jego moc ujawnia
grzech, kłamstwo, obłudę - skutki działania złego ducha.
Boże słowo jest dla nas ratunkiem. Ono nas oczyszcza
i weryfikuje do kogo należymy i komu chcemy służyć.

 W piątek będziemy obchodzili Święto Ofiarowania
Pańskiego.  Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów
Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn
u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czter-
dziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść go do
świątyni w Jerozolimie, złożyć w ręce kapłana, a następnie
wykupić za symboliczną opłatę. Wiązało się to też z oczysz-
czeniem matki dziecka, która z tej okazji składała ofiarę
z baranka albo, ze względu na ubóstwo, parę synogarlic
lub gołębi (taką właśnie ofiarę złożyła Maryja, co świadczy
o tym, że Święta Rodzina nie należała do majętnych). Ów
czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu wypada 2 lutego
i najczęściej kojarzy się on ze świętem zakonników i za-
konnic (bo oni również ofiarowali swoje życie Bogu), albo
też Matki Bożej Gromnicznej. Uważam jednak, że równie
dobrze mógłby być tego dnia obchodzony Dzień Seniora.

Dlaczego? Odpowiedź daje nam Słowo Boże. W scenie
opisanej w Ewangelii spotykamy dwoje ludzi: Symeona
i Annę, którzy reprezentują pokolenie ludzi starszych
(Pismo podaje, że kobieta "liczyła już osiemdziesiąty
czwarty rok życia"). Oboje bardzo pobożni, przez całe życie
służący Bogu i wyczekujący pociechy Izraela. Symeon
czekał na wypełnienie obietnicy, którą kiedyś otrzymał od
Ducha Świętego - być może czekał już od lat, a koniec ży-
cia wydawał się już bliski. I oto właśnie tego dnia, tych
dwoje ludzi doświadczyło ogromnego szczęścia. W Dzie-
cięciu wnoszonym do Świątyni rozpoznali Mesjasza, który
przyszedł na świat dla uratowania grzesznego człowieka.
Spotkanie z Chrystusem można nazwać najważniejszym
wydarzeniem w ich życiu - a przecież miało miejsce już
u jego schyłku. Stąd też nadzieję mogą czerpać dzisiejsi
(i przyszli) seniorzy - nigdy nie jest za późno na doś-

SYMEON I ANNA - NADZIEJA DLA LUDZI STARSZYCH



wiadczenie czegoś pięknego i wielkiego. Po tym
doświadczeniu Symeonowi wyrwało się spontaniczne
wołanie: "Teraz o Władco, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju". To modlitwa osoby, która niczego
więcej już w tym życiu nie pragnie i ma pewność, że
jest w ręku Boga. Chce przejść na tę stronę, gdzie
"nikt nie jest niedojrzały ani stary, ale wszyscy osiągnęli
doskonały wiek duchowy" (św. Grzegorz z Nazjanzu).
Chyba takiego pokoju wszyscy życzylibyśmy sobie
na godzinę naszej śmierci.
 W związku z powyższym mamy też znakomitą oka-
zję, aby przypomnieć list św. Jana Pawła II "Do moich
braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku" napisany
w 1999 r., kiedy autor miał już 79 lat. W jednych z począ-
tkowych wersów papież cytuje modlitwę z Psalmu 71:
"Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości, i do tej chwili
głoszę Twoje cuda. Lecz i w starości, i w wieku sędziwym
nie opuszczaj mnie, Boże, gdy moc Twego ramienia głosić
będę, całemu przyszłemu pokoleniu - Twą potęgę".
 Ojciec Święty snuje w liście refleksję nad tym, czym jest
starość. Zgodnie z Bożym zamysłem wobec każdego
człowieka starość jest okresem, w którym człowiek może
jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca.
Każdy wiek ma swoje zalety i zadania, a Pismo Święte
wręcz ukazuje starość jako przywilej - starcem był już
Abraham, gdy wyruszył w wędrówkę życia; podobnie
Mojżesz, gdy wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, a chwa-
lebnych przykładów jest dużo więcej. Papież konkluduje:
"Jakże pocieszające są te świadectwa! Przypominają nam,
że Bóg każdego wzywa, aby oddał Mu swoje talenty.
W służbie Ewangelii wiek nie ma znaczenia". Psalmista
pisze zresztą, że ludzie sprawiedliwi "wydadzą owoc nawet
i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć,
że Pan jest sprawiedliwy". Ten piękny cytat dotyczy mło-
dości i żywotności ducha, którą wielu seniorów posiada
mimo starzenia się ciała. Skąd czerpać taką młodość
i żywotność? Papież podpowiada, że z otwarcia ku wie-
czności i nadziei nieśmiertelności, a także doświadczenia
czystego sumienia i wdzięczności ze strony bliskich. List
podkreśla, że chrześcijańska wspólnota może wiele sko-

rzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. W wielu
rodzinach to dziadkowie uczyli wnuki podstaw wiary. Ale
nie jest to jedyna sfera, bo Duch działa jak i gdzie chce.
Seniorzy mogą zatem pełnić swoją chrześcijańską misję
dodając otuchy przez życzliwą radę, modląc się w milczeniu,
a nawet dając świadectwo cierpienia znoszonego z wy-
trwałą ufnością. Ojciec Święty zaznacza: "Właśnie wów-
czas, gdy słabną ich siły i zdolność działania, nasi sędziwi
bracia i siostry stają się szczególnie cennymi narzędziami
tajemnych zamysłów Opatrzności". Dalej pisze, że lata
starości "należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia
Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba
twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia ducho-
wego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom
w miłości". Ojciec Święty kończy list osobistą refleksją
i modlitwą o to, aby chwilę ostatecznego przejścia powitać
z pokojem w sercu, nie żałując niczego, co przyjdzie
porzucić. Autor zwraca się do Boga: "Kiedy bowiem po
długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy też
wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na ziemi,
a także tych, którzy poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei."
Oby tak właśnie było!
Na zakończenie jeszcze słowo św. Jana Pawła skierowane
do młodych: "Wzywam was, byście traktowali ludzi
starszych wielkodusznie i z miłością. Oni potrafią dać wam
znacznie więcej, niż możecie sobie wyobrazić".
Na podst.: brewiarz.pl; opoka.org.pl Damian Zelewski

 31 stycznia w Kościele wspominamy Św. Jana Bosko -
założyciela zgromadzenia Salezjanów. Urodził się w 1815
roku we Włoszech, niedaleko Turynu. W wieku dwóch lat
umarł jego ojciec, a wychowaniem dzieci zajęła się matka.
Dom rodzinny zaszczepił w nim pobożność oraz chęć
zdobywania wiedzy. Nie było to łatwe, ponieważ już od
najmłodszych lat Jan musiał pracować i zarabiać na swoje
utrzymanie. Nie poddał się jednak i wytrwale dążył do
postawionych sobie celów. Gdy ukończył szkołę średnią,
rozpoczął studia w seminarium duchownym. Sześć lat
później, w 1841 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Wybra-
ne wówczas przez niego słowa: Daj mi dusze, resztę
zabierz, stały się później bliskie wszystkim salezjanom.
 Nie można mówić o Św. Janie Bosko i nie wspomnieć
o młodzieży, której wychowaniu tak bardzo się poświęcił.

ŚWIĘTY JAN BOSKO - GENIALNY PEDAGOG I WYCHOWAWCA

Jako kapłan przyglądał się sytuacji młodych ludzi miesz-
kających w Turynie. Widział ich poranione serca, brak
wykształcenia i środków do życia. Postanowił więc
stworzyć miejsca, w których młodzi chłopcy będą mogli
przygotowywać się do dorosłego życia. Tak powstało
pierwsze Oratorium, miejsce wspólnej modlitwy, pracy
i nauki, które dla niejednego młodego człowieka okazało
się także prawdziwym domem. Ksiądz Bosko zakładał
również szkoły elementarne, zawodowe i internaty. Miał
wyjątkowy talent pedagogiczny, chciał być dla młodych
przede wszystkim przyjacielem i kształtować ich umysły
w duchu Ewangelii. Tworzył także miejsca do nauki
zawodu dla młodzieży, między innymi pracownię krawiecką,
szewską, czy drukarnię. Wspierał młodzież nie tylko
materialnie, ale przede wszystkim duchowo. Mówił o Bogu,
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przekazywał prawdy zawarte w Ewangelii, uczył modlitwy, zachęcał
do przystępowania do spowiedzi i Komunii świętej. Zdawał sobie
sprawę też z tego, że potrzebni mu będą współpracownicy, pomagający
mu w pracy z młodzieżą i kontynuujący to dzieło po jego śmierci.
Dlatego założył, wspomniane na początku, Towarzystwo św.
Franciszka Salezego, powszechnie nazywane Zgromadzeniem
Salezjanów. Ksiądz Bosko zakończył swoje ziemskie życie, oddane
Bogu i innym, 31 stycznia 1888 roku w wieku 73 lat. Został ogłoszony
świętym przez papieża Piusa XI w 1934 roku.
 Na zakończenie przywołajmy jedną z pokrzepiających myśli Św. Jana
Bosko: "Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o was. I mam
tylko jedno pragnienie, to, by zachować was szczęśliwymi teraz
i w wieczności".

Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca (1Sm 3,8).

 Kiedy Pan przychodzi i woła człowieka po imieniu, to czy jest na
świecie jakiś inny głos, który mógłby się równać z Głosem Bożym?
Jeśli Pan przyciąga kogoś do siebie ludzkimi więzami, które są więzami
miłości (Oz 11,4), to kto mógłby zaproponować tej osobie miłość
mocniejszą i piękniejszą niż Miłość Boża? Jeśli Pan wzywa kogoś po
imieniu, to kto by się odważył powiedzieć tej osobie: nie idź za tym
Głosem?
 „Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego” (1Sm 3,1). Heli
miał już swoje lata i chłopiec z pewnością był dla niego dużą podporą.
Kapłan jednak nie rościł sobie żadnych praw do niego. Kiedy zrozumiał,
że Pan wzywa Samuela, nie próbował swego podopiecznego
zatrzymać przy sobie, ale pouczył go, co ma odpowiedzieć, kiedy
Bóg znów zawoła go po imieniu.
 Anna, matka Samuela, też nie próbowała zatrzymać chłopca przy
sobie. Choć przecież był jej pierworodnym, długo wyczekiwanym,
wymodlonym i wypłakanym dzieckiem. Kiedy tylko go wykarmiła,
sama zaprowadziła syna do przybytku Pańskiego i oddała na służbę
Bogu: „Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, oddała go na własność
Panu” (1,28). A Pan „wejrzał na Annę” (2,21) i obdarzył ją jeszcze
trzema synami i dwiema córkami. Gdyż On jest Bogiem szczodrym i
miłosiernym, nigdy niczego sobie nie zabiera, ale każdy ludzki dar
ofiarowany Mu ze szczerego serca zwraca cudownie pomnożony.
 Zanim Samuel odpowiedział na wołanie, Pan wzywał go kilkakrotnie.
Bóg, Stwórca całego świata i Dawca każdego życia, jakie na nim
istnieje, czekał cierpliwie i pokornie, aż chłopiec będzie gotowy przyjąć
Jego wołanie do serca. Aż dojrzeje i zrozumie, że sam Bóg, święty
i nieskończony, wkracza w jego życie.
 Żeby była rozmowa, żeby była relacja, potrzebne są dwie osoby,
które, w wolności i radości, pragną, by ta rozmowa, by ta relacja się
zdarzyła. I oto dzieje się najpiękniejszy cud, jaki może stać się na
świecie: Pan przemawia, z miłością, a człowiek na tę miłość
odpowiada, z otwartym sercem. „Samuelu!”, „Oto jestem!”. I inny
dialog, który wydarzył się wiele wieków później i w zupełnie innych
okolicznościach, ale chodzi w nim zupełnie o to samo, o odwieczną
miłość Boga i człowieka: „Mario!”, „Rabbuni!”.
Kiedy więc Pan wzywa kogoś do siebie po imieniu, nie próbujmy go
powstrzymać, pozwólmy mu, by za tym Głosem pobiegł.

OTO JESTEM

Joanna Czech
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Poniedziałek, 29 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 18.00 + Stanisława w 30. rocznicę śmierci, Kazimierz
Mazurczyk, Kamil Miszewski
Wtorek, 30 stycznia; 7.30 + Longin Janicki w 19. rocznicę śmierci; 18.00 + Roman Grzybowski
Środa, 31 stycznia - Świętego Jana Bosko; 7.30 + rodzice, brat i siostry z rodziny Belickich; 18.00 + Bernard
Klechowicz (84. rocznica urodzin)
Czwartek, 1 lutego - 1. Czwartek m-ca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Maria Góra w dniu imienin
Piątek, 2 lutego - Ofiarowanie Pańskie; 1. Piątek m-ca; 7.30 + Stanisława w 1. rocznicę śmierci, Ignacy, bracia;
9.00 + członkowie Żywego Różańca; 18.00 + Jadwiga Gerwatowska w 8. rocznicę śmierci
Sobota, 3 lutego - Świętego Błażeja; 1. Sobota m-ca; 7.30 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca;
18.00 + Władysław Jańczak - m-c po pogrzebie
Niedziela, 4 lutego - 5. Niedziela Zwykła; 8.00 + Wanda Nowakowska w 4. rocznicę śmierci, Piotr, rodzice z obu
stron; 10.00 + Zbigniew Jabłoński w 13. rocznicę śmierci, mąż Eugeniusz, brat Henryk; 12.00 - dziękczynna za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Tomasza, Macieja i Torbena; 18.30 + Urszula Łojewska - m-c po śmierci

1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i miłe rozmowy. Złożone ofiary zostaną
przeznaczone na działania remontowe i duszpasterskie w naszej wspólnocie parafialnej.
2. W czasie kolędy zostawialiśmy w każdym mieszkaniu obrazek - ikonę Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Są one
jeszcze wyłożone przy gazetach. Można zabrać, również dla innych.
3. Wracamy do wieczornych Mszy Świętych w ciągu tygodnia o godz. 18.00. W środę, o godz. 18.00 nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza święta.
4. Organizujemy wyjście dla dzieci i młodzieży na lodowisko w środę 31 stycznia. Koszt od osoby za wejście
i wypożyczenie łyżew: 5 zł, czyli 1/3 całości ceny. Zbiórka przy kościele o 10.45.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na modlitwę uwielbienia we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.50 nabożeństwo
pierwszoczwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed każdą Mszą świętą.
7. W piątek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze
święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00 oraz 18.00. Prosimy o przyniesienie gromnic. Tego dnia jest obchodzony
również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
8. Jest to zarazem I piątek. Ks. Piotr uda się do swoich chorych, a ks. Jan w kolejny piątek, 9 lutego od rana.
9. W I sobotę, o godz. 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy świętej Różaniec Fatimski.
10. Rozbieranie choinek oraz żłóbka w sobotę o godz. 8.45. Serdecznie prosimy o pomoc.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po Różańcu Fatimskim,
czyli o godz. 8.45.
12. Zachęcamy do zapisów na Weekendowy Kurs dla Małżeństw, który odbędzie się w dn. 9-11 lutego.
13. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszej parafii w przyszła niedzielę, 4 lutego.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia.

14. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na rzecz wsparcia naszych parafian, którzy
ucierpieli w tragicznym pożarze przed trzema tygodniami.

15. Przy wyjściu jest wyłożony nowy numer darmowej gazety ewangelizacyjnej "Dobre Nowiny". Można wziąć więcej
egzemplarzy, aby rozdać innym. Do skrzynki przy gazetach można wrzucić dobrowolną ofiarę za to czasopismo, która
przekażemy redakcji, by mogły ukazywać się kolejne numery.
Zmarli nasi parafianie: Bernard Klechowicz, l. 84, zam. przy ul. Reja 28 oraz Anatol Leniec, l. 63, zam. przy ul. Okrąg
oraz Ryszard Śniegowski, l. 60, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 175. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


