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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Jon 3,1-5. 10; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20 

      Gdy Jan został uwięziony, Jezus 
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bli-
skie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szy-
mona i brata Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie 

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się stanie-
cie rybakami ludzi. A natychmiast, po-
rzuciwszy 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, ra-
zem z najemnikami w łodzi, poszli za 
Nim.                               Mk 1, 14-20 

KOMENTARZ 

     Dzisiejsza ewangelia jest skierowana 
do uczniów, czyli apostołów, więc wy-
dawać by się mogło, że dotyczy tylko 
wybranych ludzi, ale to Słowo tak na-
prawdę adresowane jest do wszystkich 
chrześcijan, w więc także do nas. Zanim 
jednak wgłębimy się w ten tekst sta-
rajmy się odpowiedzieć na pytanie: kim 
jest chrześcijanin i uczeń Chrystusa? 
Panu Jezusowi zależy na tym, żeby Jego 
słowo dotarło do każdego człowieka 
wszędzie. To nie jest tak, że Bóg mówi 

do nas tylko w kościele, a my jesteśmy 
uczniami Chrystusa tylko w niedzielę i 
ewentualnie na „prywatnej pięciominu-
towej audiencji z Bogiem rano i wieczo-
rem na pacierzu” a cała reszta to jest ja-
kiś inny nieewangeliczny świat. Pan Je-
zus przychodzi do nas, kiedy jesteśmy w 
pracy, gdy gotujemy obiad, kiedy sprzą- 

tamy mieszkanie i się uczymy. On tam 
również jest. A na swojego ucznia po-
wołuje każdego nie kierując się żadną 
zasadą, czy ktoś jest dobrze ułożony czy 
nie. Wielu przecież poważnie grzesz-
nych i nieposkładanych grzeszników 
Chrystus powołał. Jak się dokonuje po-
wołanie ucznia? Tak, że ktoś przychodzi 
do mnie i głosi Słowo Boże. Nie głosi 
teorii o ustrojach politycznych, nie 
mówi jak zarobić wielkie pieniądze, 
tylko idzie i głosi ewangelię Bożą. Naj-

pierw jesteśmy zaproszeni do zawierze-
nia swojego życia Jezusowi, dopiero po-
tem możemy pójść za Nim. Jeśli te wa-
runki spełnimy to świat nie będzie mu-
siał nas pytać nas o komentarze, gdyż 
sami będziemy wystarczającą interpre-
tacją słów: „Pójdź za Mną”. A to będzie 
bardzo konkretne wyrażenie. Ks. Wojtek 
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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: Jak miała na imię mama synów Jakuba i Jana i jakim przydomkiem byli nazwani? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„WSZYSTKO W RĘKACH BOGA” 
       Straszono nas końcem świata, wyzna-
czano nawet termin, a my dalej żyjemy i jak 
zwykle takie sensacje narobią tylko zamiesza-
nia i zasieją niepokój u ludzi małej wiary, a ży-
cie toczy się dalej. Koniec świata na pewno na-
stąpi. Dzisiejszy świat, tak dumny i pyszniący 
się swoją techniką, pogrąża się w coraz głęb-
szy kryzys moralny, a z tym także wiąże się 
kryzys finansowy i bied wielu ludzi. Ludzie 
odwracając się od Boga, Krzyża i Ewangelii, 
sami próbują zająć Jego miejsce i zbudować 
nowy świat według własnego uznania. Nie 
jest to nowy pomysł, już kilkakrotnie budo-
wano taki świat, podporządkowując go róż-
nym bożkom. Co z tego wyszło? Komuni-
styczny „raj” i hitlerowska tysiącletnia rzesza 
przyniosły tylko zgliszcza i morze ludzkich 
cierpień. Świat, który odrzuca Boga szybko 
popadnie w ruinę, ale pociągnie za sobą wiele 
ludzkich istnień, wyrządzi straszliwe spusto-
szenie. Dobrobyt zaciemnia umysły ludzi sła-
bych i sprawia, że zadowala się „chlebem i 
igrzyskami”. Ten stan rzeczy powoduje zanik 
wartości, takich jak: Bóg, religia, patriotyzm,  
Miłość bliźniego, wierność i nierozerwalność 

  Małżeństwa i inne. Powstała pustka otwiera 
furtkę najczęściej do ateizmu, stającego się w 
wielu krajach dobrze zorganizowaną siłą, a 
nawet religią, wspomaganą przez różnych 
wielkich tego świata, za którymi stoją bardzo 
duże środki materialne. Współczesny ateizm 
przyjmuje różne formy i nazwy. Jego celem 
jest zniszczenie wszelkich religii, a szczegól-
nie Kościoła katolickiego, który wyraźnie 
sprzeciwia się złu, nie idzie na kompromisy w 
sprawach wiary i moralności, nie popiera cy-
wilizacji śmierci i odważnie głosi, że człowiek 
jest umiłowanym dzieckiem Bożym a nie 
zwierzęciem. Coraz mniej miejsca  na tym 
świecie mają chrześcijanie. Przeżywają róż-
nego rodzaju prześladowania i ograniczenia. 
Tam, gdzie nie ma jeszcze krwawych prześla-
dowań próbuje się wykluczyć z życia społecz-
nego, wyśmiać i utrudnić im życie. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wszystko jest w rękach Boga. 
Żadne nawet długotrwałe prześladowanie nie 
zadało Kościołowi śmiertelnego ciosu, lecz  go  
oczyszczało i wzmacniało. Zmieniają się pory 
roku, różne idee, ale szybko też przemijają, a 
to co naprawdę Boże dalej trwa.      Ks. Henryk  

        MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Plan wizyty duszpasterskiej, 

tzw. kolędy, na najbliższe 

dni: 

 

Niedziela, 

21 I 

ul. Pomorska 

82C, 86A 

Poniedzia-

łek, 22 I 

ul. Pomorska 

86B,C 

Wtorek, 23 

I 

ul. Pomorska 90 

A,B,C 1-50 

Środa, 24 I 

ul. Pomorska 90 

C 51-98, 94A,B 1-

50 

Czwartek, 

25 I 

ul. Pomorska 94B 

51-141, C 

Piątek, 26 

I 

KOLĘDA DO-

DATKOWA 

– zapisy w zakry-

stii i biurze 

Sobota, 27 

I 

Dzień wcześniej ministranci po-

wiadomią o mającej się odbyć 

wizycie. Kolędy rozpoczynają 

się o godz. 16:00.  

2. Zapraszamy wszystkich, któ-

rzy chcieliby śpiewać i grać 

na różnych instrumentach mu-

zycznych, zwłaszcza dzieci, na 

koncert kolęd przy żłóbku, który 

odbędzie się w przyszłą nie-

dzielę, 28 I o 15.30. Będzie to 

okazja do połączenia wspólnych 

sił i zainteresowań muzycznych 

z pomocą zespołu muzycznego 

naszej parafii. 

3.   Zachęcamy do zakupu prasy 

katolickiej: Gość Niedzielny, 

Niedziela, biuletynu parafial-

nego Ave Maria oraz pierw-

szego numeru miesięcznika U 

Pani Fatimskiej w cenie 2 zł. 

4.   Naszych drogich zmarłych, 

Ks. Jerzego, budowniczych i do-

brodziejów naszego kościoła, 

śp.: Bronisławę Mierzwę (l. 92) z 

ul. Subisława, Jana Opalskiego 

(l. 81) z ul. Pomorskiej, Jerzego 

Mołdawskiego (l. 82) z ul. Po-

morskiej oraz zmarłych z na-

szych rodzin polećmy teraz Bo-

żemu miłosierdziu: wieczny od-

poczynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 

 

 
 PONIEDZIAŁEK, 22 STYCZNIA 2018 R. – DZIEŃ DZIADKA 

7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
8.00 † Adela Helena Chmyzowska w miesiąc po śmierci 

18.00 † Urszula w 14. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 23 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 † Konrad 
8.00 † Łucja, Franciszek i Maria Lewandowscy oraz bliscy z ich rodzin 

18.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 24 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO 

7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 † Henryka (k) Zdunek 
18.00 † Wincenty, Stanisława (k), Bronisława (k), Edmund, Henryk Kwiatkowscy 

 CZWARTEK, 25 STYCZNIA 2018 R. – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA 

7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 † Leon, Waleria, Stanisław, Teresa, Anna i Leon 

18.00 † Irena w 4. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny 

 PIĄTEK, 26 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA 

7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

8.00  

18.00 
† Kazimiera (k) Wrzesień w 11. rocznicę śmierci, Stanisław Wrzesień w 35. rocznicę 
śmierci 

 SOBOTA, 27 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 † Helena, Wawrzyniec, Czesław, Bożena Czubaj 

18.00 † Mieczysław Wójtowicz, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie z obojga strona 

 NIEDZIELA, 28 STYCZNIA 2018 R. 

6.30 † Aurelia Bałameczek 

8.00 † Stefan Przytuła w 21. rocznicę, zmarli z rodzin z obojga stron 

9.30 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBF z okazji 50. urodzin 
Bożeny 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Alicji z okazji 11. 
urodzin 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Czesław Łukawski w miesiąc po śmierci 

14.00 † Leokadia Kuklińska w 1. rocznicę śmierci, Zygfryd Kukliński 

18.00 † Jan Markowski w 3. rocznicę śmierci 

19.30 † Paweł Jereczek w 10. rocznicę śmierci 
 


