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Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł
do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi,
poszli za Nim.
Pójście za Jezusem wymaga pozostawienia za sobą zbędnego balastu. Niewygodnie by się
wędrowało rybakom po bezdrożach Galilei z sieciami na plecach. Poza wodnymi akwenami
sieci stają się bezużyteczne. Szybko pojęli to pierwsi powołani, pozostawiając natychmiast
narzędzia swej pracy. Chrześcijanin obciążony zbytnio dobrami tego świata stoi w miejscu.
Tymczasem pójście za Jezusem wymaga radykalnych decyzji i zmiany sposobu życia. Bóg
działa w sposób szczególny wszędzie tam, gdzie odpowiemy aprobatą na Jego zaproszenie.
Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest zadaniem zarezerwowanym dla wąskiej grupy osób. Bóg
chce każdego z nas włączyć w swoje dzieło. Ewangelia winna być niesiona przez ludzi do ludzi,
od serca do serca…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy potrzebne mi jest nawrócenie w myśleniu i działaniu? Czy moje
życie nie odbiega od zasad podanych przez Jezusa Chrystusa?
Do wykonania: Każdemu człowiekowi potrzebne jest nawrócenie, mnie także. Będę
o tym pamiętał.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

25.01 (poniedziałek) Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najwaŜniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł,
gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa
Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił
całe Ŝycie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł
światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów. Około 35 roku Szaweł z
własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1n; Ga 1,15-16), aby
tam ścigać chrześcijan. U bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł
na ziemię, usłyszał głos: 'Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?' – 'Kto jesteś,
Panie?' – powiedział. A On: 'Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do

miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić'" (Dz 9,3-6). Po nawróceniu nagłym,
niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
26.01 (wtorek) Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami Pawła Apostoła, jeden z nich
przewodził Kościołowi w Efezie, drugi zaś na Krecie. Do nich skierowane są listy
zwane "pasterskimi". Zawierają one bardzo trafne napomnienia dla pasterzy i wiernych.
27.01 (środa) Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, zakonnika i biskupa

Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulevičius) urodził się w roku 1871 w Lugine koło
Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował
w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie KsięŜy Marianów i załoŜył dwa
zgromadzenia Ŝeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie
wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. Beatyfikował go w 1987
r. Jan Paweł II.
28.01 (czwartek) 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 odbył w ParyŜu
i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał
znakomite dzieła z tego zakresu. Sformułował "Pięć dróg poznania Boga". Zmarł w
opactwie cystersów Fossanova pod Terraciną dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28 stycznia
1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy. W XV i XVI w. nazywano go „Doktorem
anielskim”, a wcześniej „Doktorem powszechnym”. Kanonizował go w 1232 r. Jan
XXII.
29.01 (piątek) Wspomnienie bł. Bolesławy Lement, zakonnicy

Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem
jedności Kościoła, w 1905 roku załoŜyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność
zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała
się wielką miłością Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ogromną
Ŝarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku,
pochowano ją w Ratowie. Jak podkreślił w homilii beatyfikacyjnej 5 czerwca 1991 r. Jan
Paweł II, s. Bolesława „odznaczała się szczególną wraŜliwością na ludzką biedę, ludzi
zepchniętych na tak zwany margines czy nawet do świata przestępczego”.
30.01 (sobota) Wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera

Bł. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku w diecezji
przemyskiej. 15 września 1867 roku został wyświęcony na prezbitera. W roku 1885, po
osiemnastu latach gorliwej i owocnej pracy kapłańskiej w swej macierzystej diecezji,
wstąpił do Zgromadzenia KsięŜy Salezjanów, gdzie był uczniem św. Jana Bosko.
W 1897 roku załoŜył Zgromadzenia: Sióstr Michalitek i KsięŜy Michalitów.
Przepełniony miłością Boga i człowieka, działając w duchu "powściągliwości i pracy",
poświęcił całe swe Ŝycie zapomnianym i odepchniętym sierotom, biednym dzieciom
oraz opuszczonej i zaniedbanej moralnie młodzieŜy. Zmarł po pracowitym
i świątobliwym Ŝyciu dnia 29 stycznia 1912 roku.

