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Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku nie-
mu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata. To jest Ten, o którym powie-
działem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby 
On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świa-
dectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica  

zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstę-
pującego i spoczywającego nad Nim, jest 
Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja  
to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 
Synem Bożym. (J 1,29-34) 

Dziś przed nami wyłania się znowu oso-
ba Jana Chrzciciela. Słowo Boże ukazuje Go 
jako wybitnego i charyzmatycznego Kazno-
dzieję. On w porównaniu z wszelkimi do-
brotliwymi świętymi, do których przywykli-
śmy jawi się jako zupełnie dziwna postać. 
Jan Chrzciciel prezentuje sobą dość skrajne 
przymioty. Jest twardy, nieugięty, bezkom-
promisowy, prawdomówny, ale też surowy, 
chłodny, oschły a nawet szorstki. Czy wła-
śnie dlatego, że taki był garnęły się do Niego 
rzesze ludzi żeby Go słuchać? Bo niewątpli-
wie był bardzo oryginalnym fenomenem jak 
na tamte czasy i mimo, że Jego nauczanie 
było twarde, ostre i wymagające, posiadał w 
sobie wielką i tajemniczą siłę przyciągania. 
W Jego życiu nie było miejsca na kompro-
mis, dla Niego najważniejsza wola Boża  
i nadchodzący Mesjasz, którego zapowiadał. 
Tak się składa, że tegoroczne hasło Roku li-
turgicznego brzmi: „Idźcie i głoście!”.  
Te słowa to z pewnością nakaz misyjny  
skierowany pod adresem każdego z nas, nie 
tylko księży i misjonarzy. Każdy, kto przyjął 

chrzest ma obowiązek głoszenia i zapowia-
dania powtórnego przyjścia Chrystusa  
w tym samym nurcie myślowym co  
Jan Chrzciciel. Jednak aby stać się Kimś  
w rodzaju Jana Chrzciciela, trzeba najpierw 
przewartościować swoje życie i postawić 
Boga na szczycie swoich codziennych 
spraw. My często jesteśmy spolegliwi  
wobec spraw tego świata. Dobrze nam  
wychodzi głoszenie nowych trendów, 
promowanie nowatorskich sposobów  
myślenia ponad myślenie Pana Boga,  
łatwo nam jest wskazywać palcem na to 
czego sami spodziewamy się od świata, za-
pominając, że jako uczniowie Chrystusa  
tak samo jak Jan Chrzciciel powinniśmy 
zwiastować Jego przyjście. Czy jesteśmy  
na tyle radykalni i autentyczni w krzewie-
niu wiary, aby ludzie wśród których  
żyjemy mogli na nas patrzeć jak  
na drogowskazy kierujące na drogę przyj-
ścia Chrystusa? 

 
Ks. Wojciech Kuliński 



 
2 

 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   W jaki celu przyszedł Jan Chrzciciel chrzcić wodą? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Przeistoczenie to najważniejszy i najbardziej 
doniosły moment w trakcie Mszy Świętej.  
To właśnie wtedy Chrystus przychodzi do nas 
pod postaciami chleba i wina.  

Warto pamiętać, że obecność Jezusa podczas 
Eucharystii nie jest symboliczna, czyli chleb  
i wino nie przypominają nam o obecność Boga 
wśród nas. Obecność Chrystusa jest rzeczywista, 
czyli taka sama jak 2 tys. lat temu, gdy Jezus 
chodził po ziemi. Przez wiele lat szukano słowa, 
które wyrażałoby co tak naprawdę dzieje się 
podczas przeistoczenia. W XIII w. św. Tomasz z 
Akwinu tę wielką tajemnicę wiary określił ter-
minem transsubstancjacji, czyli „przemiany sub-
stancji”. Św. Tomasz nie miał na myśli substancji 
chemicznej - tym bardziej, że chemii jako osob-
nej dziedziny naukowej wówczas nie było. Tutaj 
chodzi o substancję filozoficzną, bo zdaniem św. 
Tomasza wyszko składa się z substancji i przy-
padłości. Przypadłość to po prostu wygląd  ze-
wnętrzny przedmiotu/osoby (wzrok, smak, za-
pach, wielkość itp.). Natomiast substancja,  
to jakaś istota, która sprawia, że dany przed-
miot/osoba jest tym, czym/kim jest. Zdaniem  
św. Tomasza np. stół ma substancję „stołowato-
ści”,  dlatego  jest stołem, a  pies  ma  substancję 

„psowtości”, dlatego jest psem. Zatem podczas 
Eucharystii następuje przemiana substancji, czy-
li chleb z substancją „chlebowatości” staje się 
Chrystusem i nie możemy już nazywać Go chle-
bem, bo jest Chrystusem. Prawdą jest, że wygląd 
zewnętrzny (przypadłości) nie uległ zmianie  
i dlatego nadal wygląda i smakuje jak chleb, ale 
istota (substancja) diametralnie zmieniła się, dla-
tego to już nie jest chleb. 

Warto mieć też świadomość, że Chrystus jest 

obecny wśród nas nie tylko pod postaciami eu-

charystycznymi, ale również w kapłanie. Każdy 

kapłan wypowiadając słowa konsekracji jest  

in persona Christi (w osobie Chrystusa). Nie mó-

wi To jest ciało Jego, ale To jest ciało MOJE. Jest to 

wielka tajemnica wiary i wielkie uniżenie się 

Boga, że jest wśród nas obecny, pomimo często-

kroć naszej niegodności. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Na czas trwania kolędy biuro parafialne będzie czynne w soboty od 9.30 do 11.00  
i w niedziele po Mszach Świętych. 

2. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne 
pod przewodnictwem o. Teodora Knapczyka w poniedziałek (16 I) o godz. 18:00. 

3. Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca w sobotę (21 I) o godz. 11.00 w szkole,  
na godz. 10:00 prosimy przynieść ciasta. 

4. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni: 

Niedziela, 15 I ul. Subisława 23CDEFG 

Poniedziałek, 16 I ul. Subisława 23HIKLM 

Wtorek, 17 I  ul. Subisława 23PRS, 31ABCDE 

Środa, 18 I  ul. Subisława 31FGHIK,  
ul. Sztormowa 8ABCD, 1A 

Czwartek, 19 I  ul. Sztormowa 1B, 2AB, 4 ABCD, 6ABCD 

Piątek, 20 I  ul. Sztormowa 2CDE, 7ABC 

Sobota, 21 I  ul. Sztormowa 7DEFG 

Niedziela, 22 I  ul. Sztormowa 7HIK 

Poniedziałek, 23 I ul. Rybacka 5ABCDE, 7ABCDE 

Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie,  
a chciałyby zaprosić kapłana z Bożym błogosławieństwem do swojego domu prosimy  
o zgłoszenie takiej chęci w zakrystii lub w biurze parafialnym. Kolęda dodatkowa odbędzie 
się we wtorek i w środę, 24 i 25 stycznia. 

Dzień wcześniej ministranci powiadomią o mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczynają 
się o godz. 16:00.  

5. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: 

 we wtorek – wspomnienie św. Antoniego; 

 w czwartek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 

 w sobotę – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; 

 w sobotę i w niedzielę – dzień babci i dzień dziadka. Składamy najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Pamiętajmy też o nich w naszych modli-
twach.  

6. Tydzień temu na cele inwestycyjne zebraliśmy 12 650 zł. Składamy serdeczne podzięko-
wania za Waszą ofiarność. 

7. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny  
Ave Maria za dowolną ofiarę. 
Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych i dobro-
dziejów naszego kościoła, śp. ks. inf. Albina Potrackiego (l. 84) byłego proboszcza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Redzie, dyrektora ekonomicznego Archidiecezji Gdańskiej  
w latach 1992-2008, śp. Henryka Grodel (l. 87) z ul. Beniowskiego, których pożegnaliśmy  
w minionym tygodniu. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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 NIEDZIELA, 15 STYCZNIA 2017 R. – II NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 † Zenona (k) Piskorowska w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
8.00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata 

9.30 
1) † Paulina w 11. rocznicę śmierci, Ksawery w 36. rocznicę śmierci, Krystyna, Henryk 
i zmarli z rodziny z obojga stron 
2) † Bolesław Mejer w miesiąc po śmierci 

11.00 † Genowefa w 21. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Elżbieta w 10. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin: Maroszek, Sobół, 
Kamińskich 

14.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego 
dla Oskara w 18. rocznicę śmierci 

18.00 † Zygmunt Polaszek i rodzice z obojga stron 
19.30 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 
1) † Ewa Szczecińska w miesiąc po śmierci 
2) W pewnej intencji 

8.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Anna w 17. rocznicę śmierci oraz Rozalia, Leon i Jan 

18.00 † Stefania (k) Bekowska w 8. rocznicę śmierci oraz rodzice: Maria i Józef 

 WTOREK, 17 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 † Bronisława (k) w 21. rocznicę śmierci 

8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Brygida Kozłowska 

 ŚRODA, 18 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Kazimierz Jagodziński w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Janusz i Michalina Tokarscy 
2) † Córka Katarzyna oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
1) † Urszula w 13. rocznicę śmierci 
2) † Kazimierz 

 CZWARTEK, 19 STYCZNIA 2017 R. – ŚW. JÓZEFA PELCZARA 

7.00 
Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie  
dla Witolda Minkiewicza z okazji 43. urodzin 

8.00  

18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

 PIĄTEK, 20 STYCZNIA 2017 R.  

7.00  

8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Za dusze w czyśćcu 

 SOBOTA, 21 STYCZNIA 2017 R. – ŚW. AGNIESZKI 

7.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Joanny 
i Władysławy (k) z okazji rocznicy chrztu 

8.00 † Janina w 5 rocznicę śmierci, Anna, Jan, Kazimierz oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
† Honorata w 13 rocznicę śmierci, Stanisław w 28 rocznicę śmierci, Józef, Czesława 
(k) oraz Janusz 

 


