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Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
«Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś,
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni
powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego
dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to
usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I
przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
W Ewangelii Jana spotkanie z Jezusem i otwarcie się na Niego jako Mistrza dokonuje się przy
pośrednictwie Jana Chrzciciela. Jego świadectwo rozpoznania w Jezusie Bożego Posłańca jest
zachętą dla dwu uczniów do przybliżenia się do Jezusa. Po ich własnym, osobistym
doświadczeniu oni z kolei staną się świadkami dla innych. Kiedy popatrzymy na naszą
duchową drogę i rozwój naszej wiary, to z pewnością pojawia się na niej konkretne twarze
osób, które przez swe słowo, przez świadectwo otwarły nas na Boga. Nie zawsze zresztą
chodzi o tych, których osobiście poznaliśmy. Nieraz spotkanie zostaje zapożyczone. Obejrzany
film, przeczytana książka bywa ważnym impulsem w duchowej drodze.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka była moja droga do Boga i jaki w niej udział miały poszczególne
osoby? Której z nich winien jestem szczególna wdzięczność? A ja, czy świadczę
o Chrystusie?
Do wykonania: Szukającym sensu życia będę wskazywał na Chrystusa.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

18.0 (poniedziałek) Wspomnienie św. Małgorzaty Węgierskiej, królewnej

Małgorzata urodziła się 27 stycznia 1242 r. w twierdzy Klis. Była ósmym dzieckiem
króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Pochodziła z rodziny Arpadów, z której wywodzili
się takŜe: św. Stefan (+ 1038), jego syn św. Emeryk (+ 1031) i św. Władysław (+ 1095).
Jej rodzonymi siostrami były: św. Kinga (+ 1292) i bł. Jolanta (+ 1298), a ciotkami - św.
ElŜbieta z Turyngii (+ 1231) i bł. Salomea (+ 1268). 10 lat, zamieszkała w klasztorze
dominikanek, który wzniósł jej ojcie na wyspie na Dunajcu, tam teŜ złoŜyła śluby
zakonne. W zgromadzeniu była szeregową mniszką. Oddawała się cięŜkiej pracy,
głównie usługując chorym zakonnicom jako infirmerka. śycie upłynęło jej na
ustawicznych modlitwa i wyjątkowo surowych pokutach. Była wzorem posłuszeństwa
i umartwienia. Mistyczka i jedna z pierwszych w Kościele stygmatyczek. Zmarła

18 stycznia 1270 r. mając zaledwie 28 lat.
19.01 (wtorek) Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji
przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego
i w roku 1864 przyjął święcenia prezbiteratu. Po studiach odbytych w Rzymie był
prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 18771899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako kapłan i profesor
odznaczał się gorliwością i szczególnym naboŜeństwem do Najświętszego Sakramentu,
do BoŜego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyraŜał w swej pracy kaznodziejskiej
i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagroŜone moralnie, o chorych i ubogich,
załoŜył (wraz z bł. Klarą Szczęsną) w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie SłuŜebnic
Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym,
a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej
posługi zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku. PapieŜ Jan Paweł II w 1991 roku
zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go
świętym Kościoła powszechnego.
20.01 (środa) Wspomnienie św. Sebastiana, męczennika

Sebastian poniósł męczeństwo w Rzymie na początku prześladowania Dioklecjana
(ok. 288 r.). Jego grób, w katakumbach przy via Appia, wierni otaczali czcią juŜ od
najdawniejszych czasów. Orędownik w czasie pandemii.
21.01 (czwartek) Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Agnieszka poniosła śmierć męczeńską w Rzymie pod koniec III lub z początkiem IV
wieku. PapieŜ Damazy uczcił ją pieśnią, a liczni Ojcowie, w ślad za św. AmbroŜym,
wysławiali ją jako wzór dziewic chrześcijańskich. Na miejscu jej grobu w Rzymie w IV
w. cesarz Konstantyn Wielki jako wotum za cudowne uzdrowienie córki kazał
wybudować bazylikę, w której kaŜdego roku 21 stycznia święci się dwa baranki, a z ich
wełny zakonnice tkają paliusze.
23.01 (sobota) Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i towarzyszy,
męczenników z Pratulina

Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła
unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską
24 stycznia 1874 roku z rąk Ŝołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą
narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje Ŝycie w obronie wiary
i jedności Kościoła. Jan Paweł II beatyfikował ich w Rzymie 6 października 1996 roku.
WARTO WIEDZIEĆ:
Okres Zwykły - potrwa do Środy Popielcowej (czyli 16 lutego). Czytania
liturgiczne rozpoczynamy od 1 Tygodnia Zw., rok B, I. Zmieniamy kolor szat
liturgicznych na zielone, ale wystrój kościoła jeszcze może zostać
bożonarodzeniowy do 2 Lutego. Do tego czasu możemy również śpiewać
(niestety, tylko sobie) kolędy

