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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1 Sm 3, 3b-10. 19, Ps 40 (39), 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20, J 1, 35-42
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
rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas», to znaczy:
Piotr.
J 1, 35-42

KOMENTARZ

Podczas każdej Mszy Św., w której
uczestniczymy słyszymy jak kapłan
podnosząc hostię w górę wypowiada
słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata”. Niby jesteśmy osłuchani z treścią tych słów, ale czy wiemy
co one oznaczają? Jezus, którego przyjmujemy w Komunii św. jako Baranka
Bożego jawi się dziś jako najbardziej
przemawiający obraz Boga w świecie.
Nie buntuje się ani przeciw Bogu, ani
przeciw człowiekowi. Nie używa przemocy ani agresji, ale daje się nawet zabić,
by wyrównać rachunki zaciągnięte
przez człowieka wobec Boga. Wszyscy
podświadomie tęsknimy za Barankiem
Bożym. Świat potrzebuje świadków, nie
chce podróbek. Dlatego bycie chrześcija

ninem we współczesnym świecie oznacza być, jak Baranek Boży! Tylko za takim Barankiem pójdą ludzie. Nie w
przemocy, ale w miłości i pokorze jest
siła człowieka. Ten Baranek Boży jest
niewinny i Jego zwycięstwo polega na
tym, że został poddany próbie która polega na tym, że szatan i siły ciemności
chciały Go zdeprawować. W jaki sposób? Przez wprowadzenie w cierpienie,
odrzucenie i grzech człowieka. Chrystus do bólu zakosztował naszego grzechu, to najmocniej objawiło się na
krzyżu. Jeśli chcemy zwyciężyć i patrzeć
na siebie tak, jak patrzy Bóg, musimy
karmić się niewinnym Barankiem, bo
nasze serce powołane jest do niewinności, mimo naszych win. Ks. Wojciech
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Jaki ptak jest symbolem Św. Jana Ewangelisty?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„POWOŁANIE”
Powołanie to dar Boży oraz dowód Chrystusowej przyjaźni i zaufania. Nie można go
kupić, ani wymusić. To Chrystus w znany sobie sposób sygnalizuje człowiekowi, że go powołuje. Dość łatwo rozpoznać prawdziwe powołanie. Rozpoznają to rodzice, koledzy i ci,
którzy zostali nim obdarowani. Dziś, kiedy
dla wielu rodziców liczy się tylko pieniądz,
kariera – czasem za wielką cenę, powołanie do
służby nie będzie atrakcją. Wolą, aby ich
dzieci zostały lekarzami, inżynierami albo
bankowcami. Służba w kapłaństwie albo w zakonie nie daje spodziewanych korzyści materialnych, stąd też za wszelką cenę starają się
młodym wybić z głowy powołanie. O wiele lepiej sytuacja wygląda w rodzinach religijnych
i praktykujących. Tam opór przed kapłaństwem nie istnieje lub jest bardzo słaby. Najtrudniej jest zrealizować swoje powołanie w
środowiskach obojętnych religijnie lub zimnych. Bywa też sytuacja odwrotna. To matka
albo babcia, osoby bardzo pobożne, chciały by
widzieć swojego syna w seminarium lub
swoją córkę w zakonie. Zdarzają się jeszcze
dziś wypadki takiego moralnego przymusu i

wmawiania synowi, że powinien być kapłanem. Dla świętego spokoju chłopiec ulega, ale
najczęściej nie ukończy seminarium. Znam
przypadek, kiedy młody człowiek, nazwijmy
go Tomek, robił wszystko co mógł, aby go wyrzucono z seminarium. „Oblał” prawie
wszystkie egzaminy i oczywiście z tego powodu musiał seminarium opuścić. Rodzice
poczuli się obrażeni i zawiedzeni. Wyrzekli
się własnego syna, zakazując mu wstępu do
rodzinnego domu na wiele lat. Takie postawy
są naganne, ponieważ sprzeciwiają się woli
Bożej, a jednocześnie wyrządzają ogromną
krzywdę młodym ludziom. Tomek sporo wycierpiał, tułał się i czasem cierpiał głód. Dobrzy ludzie pomogli mu, dostał pracę, ożenił
się, ale bolesne doświadczenia spowodowały
chorobę serca i zawał w dość młodym wieku.
Jako ludzie wierzący musimy zadbać, aby w
naszych parafiach byli dobrzy kapłani i aby
ich nie brakowało. Nie będzie dobrych kapłanów, jeśli nie będzie dobrych religijnych rodzin, jeśli nie będziemy się modlić i wspierać
powołań. Prawdziwych powołań jest wiele,
ale nie wszystkie są realizowane. Ks. Henryk

MYŚL NA TYDZIEŃ

2

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Serdecznie witamy JE ks. bpa Zbi- 5. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kogniewa Zielińskiego, który przeprowalędy, na najbliższe dni:
dza wizytację kanoniczną naszej paraPoniedzia- ul. Pomorska 13 AB,
fii. Zapraszamy na Mszę świętą pod
łek, 15 I
16 EF
przewodnictwem Księdza Biskupa o
Wtorek, 16 ul. Pomorska 13
I
CDEFGH
godz. 12.30.
ul. Chłopska 65, ul.
2. W dniach 18-25 I będziemy obchodzili
Beniowskiego,
Tydzień Modlitw o Jedność ChrześciŚroda, 17 I ul. Pelplińska, ul.
jan pod hasłem: Prawica Twoja wsłaMściwoja, ul. Powiła się mocą. Zachęcamy do uczestnicznańska
twa w wydarzeniach organizowanych
ul. Rzepichy, ul. Poprzez Archidiecezję Gdańską oraz inne
Czwartek, morska domki,
wspólnoty chrześcijańskie. Program
18 I
ul. Ziemowita, ul.
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.
Subisława domki
ul. Leszka Białego,
3. Zapraszamy na Mszę świętą z modliul. Kupały,
twą o uzdrowienie na duszy i na ciele
Piątek, 19 I
ul. Pomorska 82 A 1przygotowaną przez wspólnotę Ma40
rana Tha i Odnowę w Duchu Świętym
ul. Pomorska 82A 41w sobotę (20 I) na godz. 18:00.
Sobota, 20 I
89, 82B
4. Spotkania w tym tygodniu:
Niedziela, ul. Pomorska 82C,
• spotkanie opłatkowe dla chóru para21 I
86A
fialnego Stella Fatima w piątek o
godz. 19.30 w sali parafialnej;
Dzień wcześniej ministranci powiadomią o
• wszystkich, którzy by chcieli rozwi- mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpojać swoje talenty muzyczne w so- czynają się o godz. 16:00.
botę o godz. 10.30 w salce młodzie- 6. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej:
żowej;
Gość Niedzielny, Niedziela, biuletyn para• dla ministrantów w sobotę o godz. fialny Ave Maria oraz pierwszy numer miesięcznika U Pani Fatimskiej w cenie 2 zł.
11:00 w zakrystii;
• dla dzieci - spotkanie kółka różańco- 7. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego,
wego w sobotę o godz. 12:00 w salce; budowniczych i dobrodziejów naszego ko• spotkanie opłatkowe dla Semper Fi- ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin podelis w sobotę o godz. 14.30 w sali lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.
parafialnej.

3

INTENCJE MSZALNE
7.00
8.00
18.00

7.00
8.00
18.00

7.00
8.00
18.00
7.00
8.00
18.00
7.00
8.00
18.00

7:00
8.00
18.00
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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PONIEDZIAŁEK, 15 STYCZNIA 2018 R.
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska)
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, zdrowie dla Iwony i Pawła w 18. rocznicę
urodzin
O Boże bł., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla wnuków Michała i Tomasza z okazji
urodzin i imienin
† Franciszek oraz zmarli z rodziny Olszewskich
WTOREK, 16 STYCZNIA 2018 R.
1) † Brygida Kozłowska
2) † Genowefa i Walenty Kwiatkowscy, Genowefa i Wacław Rumińscy oraz Andrzej
Kwiatkowski
1) † Zygmunt Serkowski w 1. rocznicę śmierci
2) † Ks. Jan, jego rodzice Jan i Marianna oraz rodzeństwo Edward, Jadwiga i Stanisław
Wysoccy
† Józef (Msza Święta gregoriańska)
ŚRODA, 17 STYCZNIA 2018 R.
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska)
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie duszy i ciała w
rocznicę chrztu świętego Karolinki, Władysławy, Joanny z prośbą o nawrócenie dla całej
rodziny
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla syna Jacka z okazji
urodzin i o błogosławieństwo Boże dla jego rodziny
† Marian Laskowski w 17. rocznicę śmierci oraz rodzice: Agnieszka i Anastazy
CZWARTEK, 18 STYCZNIA 2018 R.
† Józef (Msza Święta gregoriańska)
† Bronisława (k) w 22. rocznicę śmierci
† Kazimierz Kołkiewicz w 13. rocznicę śmierci
PIĄTEK, 19 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR
† Józef (Msza Święta gregoriańska)
O dar wiary i łaskę nawrócenia dla Witolda
† Piotr Dębicki
SOBOTA, 20 STYCZNIA 2018 R.
1) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Witolda z okazji
urodzin
2) Dziękczynna w 50. rocznicę chrztu Izabeli z prośbą o dary Ducha Świętego
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska)
2) † Krystyna, Bronisław, Jarosław, Bronisława (k)
Msza z modlitwą o uzdrowienie (MaranaTha)
III NIEDZIELA ZWYKŁA, 21 STYCZNIA 2018 R.
Za parafię
† Rodzice: Anna, Antoni Rydzewscy oraz bracia: Bogdan i Wojciech
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska)
2) † Irena, Stanisław, Janusz Grebasz
† Stanisław w 35. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego dla Zofii
i Henryka Nowickich oraz o Boże błogosławieństwo dla ich dzieci i wnuków z okazji 50.
rocznicy ślubu
† Walerian, Anna, zmarli z rodziny obojga stron
† Zygmunt Polaszek i zmarli rodzice z obojga stron
O Boże błogosławieństwo dla rodziców od strony Jankowskich

