4/2017 nr 52
22 stycznia 2017 r.

ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ZWY KŁĄ
Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret,
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się
spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona
i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej
krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł
Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata

jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana,
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4,12-23)

KOMENTA RZ
Dzisiejsza ewangelia ukazuje scenę powołania rybaków. Jezus mianuje ich apostołami. I chociaż słowo „powołanie” kojarzy
nam się głównie tylko z powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego to w istocie
Pan Bóg powołuje każdego człowieka
w sposób bardzo indywidualny. Powołanie
przez Jezusa pierwszych apostołów wskazuje na to, że Jezus potrafi zobaczyć każdego
człowieka w najzwyklejszych jego czynnościach jakie na co dzień wykonuje. I to jest
dowód na to, że ten tekst jest skierowany
do nas wszystkich, bo wszyscy na co dzień
wykonujemy jakieś prace. A dzisiejsza
ewangelia mam nam uświadomić, że nasze
nawet najzwyklejsze codzienne zajęcia są
dostrzegane przez Jezusa. Ten tekst powinien nas uwolnić od przekonania, że nasza
praca jest bez sensu i bez wartości. Bo
czym różni się łowienie ryb od twoich zajęć

w szkole, w ogrodzie lub w gospodarstwie
domowym albo w kuchni? Nie ma na świecie ani jednego człowieka niepowołanego
przez Pana Boga. Nikt z nas nie jest dziełem przypadku. Wszyscy zostaliśmy wybrani przez Boga do życia, bo On tego
chciał w takim a nie innym czasie, w takiej
a nie innej rodzinie. Powołania nie da się
sprowadzić do naszych myśli, jest ono tajemnicą. Bóg stworzył tych, których sam
chciał. To jest jedyne kryterium. Musimy
to powołanie nieustannie odkrywać, zmagać się z nim, wyczuwać jego piękno, ale
przede wszystkim radować się, że dla Boga
nie ma ludzi niepotrzebnych i nieużytecznych, że nawet największy grzesznik i nawet najsłabszy osobowościowo człowiek
ma do wykonania niepowtarzalną misję.
Ks. Wojciech Kuliński
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KONKURS DLA DZIECI
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: Jak na imię mieli pierwsi Apostołowie?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

ODKRY J SKARB MSZY ŚWIĘTEJ
A klamacja po przeistoczeniu
Są cztery formuły takiej aklamacji:
I. K: Oto wielka tajemnica wiary. W: Głosimy
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
II. K: Wielka jest tajemnica naszej wiary. W: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia
w chwale.
III. K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary. W: Panie, Ty
nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.
IV. K: Tajemnica wiary. W: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
W każdej z tych aklamacji chodzi o wyrażenie wiary w to, że Chrystus dla naszego zbawienia umarł, zmartwychwstał i powróci na końcu
czasów. Jednak dużo ważniejsza w tych aklamacjach jest świadomość kiedy się to wszystko dokonało – czyli kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał i kiedy powróci? Wszyscy doskonale
wiemy, że miało to miejsce 2 tys. lat temu, a na
powrót Chrystusa jeszcze czekamy. Tylko, że ta
odpowiedź nie jest poprawna w kontekście Tajemnicy jaką jest Eucharystia.

Trzeba dopowiedzieć, że każda Msza Święta
jest PAMIĄTKĄ śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Jednak nie jest pamiątką na zasadzie
obchodzenia urodzin – czyli wspominania kolejnej rocznicy jakiegoś wydarzenia. W języku
greckim mamy drugie określenie na słowo pamiątka, czyli anamnesis. Wskazuje ono na to,
że to wydarzenie, które wspominamy staje się
obecne tak samo jak po raz pierwszy. Taką właśnie pamiątką jest Eucharystia – śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa na niej mają miejsce.
Dodać należy, że ostateczne przyjście Chrystusa,
które nie miało jeszcze miejsca w naszej historii
ma już miejsce podczas Mszy Świętej.
Przy aklamacji po przeistoczeniu wyrażamy
wiarę w śmierć, zmartwychwstanie i przyjście
Chrystusa nie 2 tys. lat temu, ale TERAZ
I TUTUTAJ - na ołtarzu. Eucharystia to naprawdę wielka TAJEMNICA, bo dzięki niej możemy
bezpośrednio uczestniczyć w zbawczych dla nas
wydarzeniach.
Ks. Andrzej Lojtek

MY ŚL NA TY DZIEŃ
Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia,
że wolność to nie samowola, ale jest to za danie stojące
przed każdym czł owiekiem, wymagające przemyśleń, rozwagi,
umiejętności wyboru, decydowania.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W całym Kościele do środy trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
2. W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne dzisiaj po Mszach Świętych,
w czwartek (26 I) od 16.00 do 17.30 i w sobotę (28 I) od 9.30 do 11.00.
3. Spotkania opłatkowe:
 dla mężczyzn z Kościelnej Służby Semper Fidelis – czwartek (26 I)
o godz. 17.00;
 dla uczestników katechez dla dorosłych – w poniedziałek, 30 I
o godz. 19:00 w sali parafialnej.
4. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:
Niedziela, 22 I

ul. Sztormowa 7HIK

Poniedziałek, 23 I

ul. Rybacka 5ABCDE, 7ABCDE

Dzień wcześniej ministranci powiadomią o mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczynają się o godz. 16:00.
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.
5. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić:
 we wtorek – św. Franciszeka Salezego;
 w środę – Święto Nawrócenia św. Pawła.
 w czwartek św. Tymoteusza i Tytusa;
 w piątek – bł. Jerzy Matulewicza;
 w sobotę – św. Tomasza z Akwinu.
6. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny
Ave Maria za dowolną ofiarę.
7. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych,
dobrodziejów naszego kościoła, śp. Zygmunta Serkowskiego (l. 77) z ul. Pomorskiej,
którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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INTENCJE MSZALNE
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30

NIEDZIELA, 22 STYCZNIA 2017 R. – III NIEDZIELA ZWYKŁA
Za parafię
† Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
† Maria, Kazimierz, Bogusław, Jan oraz zmarli z rodziny
1) † Stanisław w 34. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Patrycji w 10. rocznicę urodzin oraz dla brata i rodziców
† Józef Biedrzycki w 6. rocznicę śmierci
† Walerian i Anna oraz zmarli z rodziny z obojga stron
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Joanny i Adama z
okazji 24. Rocznicy ślubu
† Mariusz Pietrzak w 1 rocznicę śmierci, rodzice i bracia Górczak
PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA 2017 R.

7.00
8.00 † Kazimiera (k) oraz Ryszard w 23 rocznicę śmierci
18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
WTOREK, 24 STYCZNIA 2017 R.
7.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
8.00 † Łucja, Franciszek, Maria Lewandowscy oraz zmarli z rodziny
18.00 † Marian Laskowski w 16 rocznicę śmierci oraz rodzice: Agnieszka i Anastazy
ŚRODA, 25 STYCZNIA 2017 R. – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji Teresy i Kajetana z prośbą o opiekę MBF
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
8.00
2) † Danuta Głuchowska w 3 rocznicę śmierci
18.00 † Irena w 3 rocznicę śmierci, rodzice i zmarli z rodziny z obojga stron
CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2017 R. – ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA
1) Dziękczynna w 81. rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
7.00 MBF dla Józefa
2) † Eleonora (k) w 1 rocznicę śmierci oraz Zdzisław Sygit
8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
18.00 † Kazimiera (k) i Stanisław Wrzesień
PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 R.
7.00 † Genowefa Szlędak w miesiąc po śmierci
1) † Krystyna Giżeńska w 5 rocznicę śmierci
8.00
2) † Bernard w 20 rocznicę śmierci
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
18.00 2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla
Danuty Romanowskiej z okazji 80. rocznicy urodzin
SOBOTA, 28 STYCZNIA 2017 R. – ŚW. TOMASZA Z AKWINU
7.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska
1) † Władysław w 25 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
8.00
2) † Paweł w 9 rocznicę śmierci
18.00 † Mieczysław Wójtowicz, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
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