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Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się
dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi świadkami
św iadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei,
Galilei, a
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a
oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić
do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
Jezus pełen mocy Ducha Świętego przybywa do Nazaretu. Dobrze zna
mieszkańców tego miasta, a oni Jego, tu bowiem wzrastał. Jako jeden z nich
staje w synagodze i czyta słowa z księgi proroka Izajasza. W jednej chwili
wypowiada słowa, które zmieniają świat, stają się realną rzeczywistością,
namacalnym dotknięciem miłosiernego Boga. To On, Jezus przemawia
z prostotą do każdego serca i wlewa nadzieję, ,,ogłasza rok łaski od Pana’’,
czas miłosierdzia. Ubogim głoszona jest dobra nowina, więźniom wyzwolenie,
niewidomym przejrzenie, zniewolonym wolność. W Nim jest początek i
koniec, wypełnienie. Jezus wchodzi dziś i do mojego Nazaretu – codzienności
z wszystkimi moimi ułomnościami, słabościami i pragnie je przemienić,
wypełnić swoją łaską.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy zawsze jestem gotowy stanąć po stronie prawdy? Czy nie
ukrywam się ze swoim chrześcijaństwem?
Do wykonania: Wszystko zrobię, by życiem swoim świadczyć o prawdzie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

28.01 (poniedziałek) Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła
Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom
na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu.
Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbywał w ParyŜu i w Kolonii pod
kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła

z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fossanowa dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28
stycznia 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy.
31.01 (czwartek) Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
Urodził się w roku 1815 w pobliŜu Casstelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo
spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił
wychowywaniu chłopców. ZałoŜył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu
młodzieŜy. Napisał takŜe drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888. Jeśli
rzeczywiście pragniemy prawdziwego dobra naszych wychowanków i przygotowania ich
do wypełnienia obowiązków, o tym nade wszystko powinniśmy pamiętać, Ŝe drogim
naszym chłopcom zastępujemy rodziców. Dla nich pracowałem zawsze z miłością, dla
nich uczyłem się, sprawowałem posługę kapłańską, zresztą nie tylko ja, ale i całe
zgromadzenie salezjańskie (św. Jan Bosko).
02.02 (piątek) Święto Ofiarowania Pańskiego
Światowy Dzień śycia Konsekrowanego. 2 lutego obchodzone jest w Kościele święto
Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki BoŜej Gromnicznej. Bardzo
pięknie o tym święcie pisze Anselm Grün - mnich benedyktyński: "Święto Ofiarowania
Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca.
Wesele między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść
Chrystusowi do wewnętrznej świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz
podczas święta w procesji ze świecami. Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w
ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy
wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, Ŝe do świątyni naszej
duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i
jeszcze nie wyzwolone".
WARTO WIEDZIEĆ
Dzień śycia Konsekrowanego
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień
śycia Konsekrowanego. To dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy
uwagę na świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowane.
Tradycyjnie w tym dniu odbywa się takŜe zbiórka na rzecz zakonów
kontemplacyjnych. W Polsce Ŝyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych – wśród
nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych,
a takŜe osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach
świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a takŜe pustelnicy. W Polsce
jest około 18 tysięcy sióstr zakonnych naleŜących do 105 zgromadzeń
czynnych. Zakony męskie skupiają 11 942 zakonników, wśród których jest
9302 kapłanów i 1313 braci. Natomiast w zakonach kontemplacyjnych Ŝyje
1281 sióstr. Około 1150 osób naleŜy do instytutów i wspólnot Ŝycia
konsekrowanego. W Polsce jest teŜ 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2
wdowców oraz 2 pustelnice i 1 pustelnik. Dzień śycia Konsekrowanego
Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku. Został on ustanowiony przez św.
Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje Ŝycie
na słuŜbę Bogu i ludziom

