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i którzy siê czule 
ze mn¹ obchodz¹.
B³ogos³awieni, którzy przy mnie zostaj¹, 
gdy idê ju¿ drog¹ do wiecznoœci.
B³ogos³awieni wszyscy, którzy s¹ dla mnie dobrzy. 
Oni pomagaj¹ mi myœleæ o dobrym Bogu.
A ja ich na pewno nie zapomnê, 
gdy bêdê kiedyœ u Niego!

   Phil Bosmans

B³ogos³awieñstwa starego 
cz³owieka

B³ogos³awieni ludzie, 
którzy rozumiej¹, 
¿e moje nogi teraz wolniej chodz¹ 
i moje rêce dr¿¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, 
którzy o tym myœl¹, 
¿e moje uszy ju¿ niedobrze s³ysz¹ 

i ¿e nie wszystko zaraz rozumiem.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy wiedz¹, 
¿e moje oczy ju¿ Ÿle widz¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy mi nie wymyœlaj¹, 
gdy coœ mi z r¹k wypadnie, 
i którzy mi pomagaj¹ odnaleŸæ swoje rzeczy.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy siê do mnie uœmiechaj¹ 
i ze mn¹ w pogawêdkê siê wdaj¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy zauwa¿aj¹ moje dolegliwoœci 
i próbuj¹ moje cierpienia pomniejszyæ.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy pozwalaj¹ mi odczuæ, 
¿e jestem kochana, 
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1,29-34) 

Jan zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: Oto Baranek Bo¿y, który 
g³adzi grzech œwiata. To jest Ten, o którym powiedzia³em: Po mnie przyjdzie M¹¿, 
który mnie przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie. Ja Go przedtem 
nie zna³em, ale przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi. 
Jan da³ takie œwiadectwo: Ujrza³em Ducha, który jak go³êbica zstêpowa³ z nieba 
i spocz¹³ na Nim. Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten, który mnie pos³a³, abym 
chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstêpuj¹cego 
i spoczywaj¹cego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Œwiêtym. Ja to ujrza³em 
i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
UCZESTNICZYÆ W ŒWIAT£OŒCI

Dzisiejsze czytania kieruj¹ nasz¹ uwagê ku Osobie Mesjasza, 
w którego usta Pan „w³o¿y³ pieœñ now¹” (Ps 40,4). Wielki prorok 
Izajasz siêga jeszcze dalej i g³êbiej w sferê obszaru pos³annictwa 
Mesjasza, pisz¹c: „Ustanowiê Ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje 
zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi” (Iz 49,6). Œwiat³oœæ stanowi 
niezaprzeczalny atrybut Boga, wiêc przepowiadany tu Zbawiciel jest 
zarazem Synem Bo¿ym.

Pan Jezus podczas swego trzyletniego nauczania na ziemi palestyñskiej niejednokrotnie 
wskazywa³ na Siebie jako na Œwiat³oœæ œwiata. Kto ¿yje Nim i w Nim, ten widzi, gdy¿ uczestniczy 
w Œwiat³oœci. Oprócz œwiat³a materialnego, istnieje jeszcze œwiat³o duchowe, za pomoc¹ którego 
cz³owiek – maj¹c do dyspozycji inteligencjê i uczucia – rozpoznaje byty bezcielesne. Œwiat³oœæ 
Bo¿a jest dla ducha Ÿród³em ¿ycia wiecznego. W niej jest m¹droœæ i uœwiêcenie.

Œw. Jan Ewangelista ukazuje nam niezwyk³e spotkanie Pana Jezusa z synem Zachariasza 
i El¿biety. Jan Chrzciciel, uœwiêcony ju¿ w ³onie swej matki œwiat³em Ducha Œwiêtego, 
¿y³ nieustannie w Œwiat³oœci. Dziêki temu, ¿e kocha³ i rozumia³ Œwiat³oœæ, bez trudu rozpozna³ 
w Jezusie Syna Bo¿ego, nazywaj¹c Go Barankiem Bo¿ym, który g³adzi grzech œwiata. 
W okreœleniu tym zosta³a zawarta ca³a istota misji ewangelizacyjnej i prawda o Mesjaszu.

Dzisiaj Bóg pyta ka¿dego z nas, czy mamy otwarte oczy, czy ujrzeliœmy Jezusa i Jego 
dzia³anie i czy jesteœmy gotowi œwiadczyæ o Nim.

            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• we wtorek, 21 stycznia – œw. Agnieszka, dziewica i mêczennica, która wybrawszy Chrystusa, odrzuci³a 
wszelkie inne propozycje ma³¿eñstwa, choæ jej uroda zachwyca³a wielu, i z tego powodu jako 12-letnia 
dziewczynka ponios³a œmieræ na stadionie Domicjana oko³o 305 roku; jest patronk¹ dzieci, panien i ogrodników 
(wspomnienie obowi¹zkowe);

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z homilii Ojca Œwiêtego

Do skandali w Koœciele dochodzi, gdy nie ma ¿ywej relacji z Bogiem i Jego S³owem. A wtedy zepsuci kap³ani, 
zamiast dawaæ chleb ¿ycia, daj¹ zatrute jedzenie ludowi Bo¿emu. W ten sposób Papie¿ komentowa³ pierwsze 
czytanie i psalm z dzisiejszej liturgii, gdzie s³yszymy o srogiej klêsce Izraelitów w starciu z Filistynami, mimo u¿ycia 
przez tych pierwszych Arki Przymierza jako swoistej „cudownej broni”. Jak zauwa¿y³ Franciszek, stosowanie 
magicznych sztuczek nie pomaga, gdy w g³êbi brak jest wiary w Boga. 

„Ten fragment Pisma Œwiêtego ka¿e nam pomyœleæ, jaki jest nasz stosunek do Boga, do S³owa Bo¿ego – mówi³ 
Ojciec Œwiêty. – Czy to relacja formalna, na dystans? Czy te¿ S³owo Bo¿e trafia do naszego serca, przemienia je? 
Ma ono tê moc, czy te¿ nie? Czy mo¿e jest formaln¹ relacj¹ i za³atwione, a serce pozostaje zamkniête na to S³owo? 
Tu przychodzi na myœl tak wiele klêsk Koœcio³a i ludu Bo¿ego, do których dochodzi po prostu dlatego, ¿e nie s³yszy 
siê Pana, nie szuka siê Go, nie pozwala siê Mu znaleŸæ! A potem tragedia i modlitwa, jak ta: «Panie, co siê sta³o? 
Wystawi³eœ nas na wzgardê s¹siadów, na œmiech otoczenia, na ur¹gowisko. Uczyni³eœ nas przys³owiem wœród 
pogan, g³owami potrz¹saj¹ nad nami ludy»”.

• w pi¹tek, 24 stycznia – œw. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Koœcio³a, wybitny pisarz, patron 
dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Porz¹dek Kolêdy (20 - 27 stycznia 2014)

1. Poniedz. – 20 stycznia – 

2. Wtorek – 21 stycznia  – ul. Lipowa (od nr 4 i 109)     – 2 ksiê¿y od godz. 9
                                         ul. Ptasia, Wyzwolenia (od nr 4), Radosna, 

      Szczêœliwa –  od godz. 16

3. Œroda   – 22 stycznia – ul. £ukasiñskiego (od nr 1 i 135) –  od godz. 9
                                          ul. Rzemieœlnicza                    – 1 ksi¹dz od godz. 9

godz. 15

4. Czwartek – 23 stycznia – ul. Piaski (od 1 i 17) i przyleg³e

 – 2 ksiê¿y od godz. 15  i 16

5. Pi¹tek      – 24 stycznia - ul. Poznañska (od nr 4)         – 1 ksi¹dz od godz. 9

godz. 14

6. Sobota    – 25 stycznia – ul. G³ogowa, Kasztanowa, Jesionowa, Akacjowa, 
Dêbowa, Brzozowa  3 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 27 stycznia – ul. Wojska Polskiego (od nr 12, 134, 153) oraz blok nad 
      sklepem „Biedronka” – 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Kochani!
Coroczna Kolêda jest oficjaln¹ Wizyt¹ Duszpastersk¹. Dlatego przyjêcie 

kap³ana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywi¹zania 
do Koœcio³a i duszpasterzy. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne 
dziêkczynienie za otrzymane ³aski, proœbê o b³ogos³awieñstwo dla domu 
i dla rodziny w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolêdowe stanowi wyznanie 
wiary rodziny, które powinno zgromadziæ wszystkich domowników.

Wizyta duszpasterska to równie¿ spotkanie kap³ana z parafianami. Kolêda 
jest doskona³¹ okazj¹ ku temu, aby lepiej siê poznaæ, aby prze³amaæ 
anonimowoœæ, aby wymieniæ swoje uwagi czy spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ycia 
parafialnego, czy te¿ ¿ycia konkretnej rodziny. Jest okazj¹ do tego, 
aby porozmawiaæ o w¹tpliwoœciach, odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych 
wiary i ¿ycia religijnego.

ul. Piwna i Weso³a (117)     – 1 ksi¹dz od godz. 15
15

2 ksiê¿y od godz. 15

1 ksi¹dz
                                         ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa, Pogodna, 

        Beztroska – 1 ksi¹dz od godz. 15

2 ksiê¿y

ul. W³ókiennicza i Weso³owskiego  1 ksi¹dz od godz. 9

3 ksiê¿y od godz. 9
godz. 9

00

                  00 ul. PrzyjaŸni, Promienna    – 1 ksi¹dz od godz. 
                  00ul. Szeroka                         – 

00

00
–

00

00

00

00

00

00 
00ul. Bawe³niana, Lniarska       – 1 ksi¹dz od 

00 – 2 ksiê¿y od g. 9
     

ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna, Bliska, Mi³a
00 00

       

00

      ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa, Œwierkowa, 
00       Jod³owa, Bukowa, Leszczynowa      – 3 ksiê¿y od 

00
–

                    
ul. Krzywa                         – 1 ksi¹dz od 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Wczoraj, 18 stycznia, rozpocz¹³ siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jest to wa¿na inicjatywa, 
gdy¿ od jednoœci Chrystusowego Koœcio³a zale¿y skutecznoœæ g³oszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znaj¹. 
Pytaj¹ oni czêsto, które wyznanie chrzeœcijañskie jest prawdziwe i wierne Chrystusowej nauce, skoro jest 
ich tak wiele. Czêsto te¿ g³oszenie Ewangelii staje siê okazj¹ do wspó³zawodnictwa pomiêdzy osobami 
przynale¿¹cymi do ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Warto zatem, abyœmy aktywnie w³¹czyli siê 
we wszelkie spotkania ekumeniczne, abyœmy mogli siê lepiej poznaæ i dziêki temu bardziej œwiadomie 
i we wzajemnej ³¹cznoœci modliæ siê o to, by nasta³a jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

2. Dziœ obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy. Papie¿ wystosowa³ na ten dzieñ orêdzie, w którym 
czytamy: „…nie tylko nasi rodacy przebywaj¹ poza granicami kraju, lecz wci¹¿ wielu ludzi musi w poœpiechu 
opuszczaæ swoje domy z powodu wojen czy regionalnych konfliktów, zostawiaj¹c i czêsto trac¹c to, co do tej 
pory zyskali. Niech los tych ludzi nie bêdzie nam obojêtny, zechciejmy w³¹czaæ siê w akcje pomocy, zw³aszcza 
jeœli mo¿emy siê choæ trochê materialnie czy duchowo przyczyniæ do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma 
sta³ego miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteœmy pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny, dlatego te¿ 
niech nasze serca pozostaj¹ wra¿liwe i otwarte na drugiego cz³owieka”.

3. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzieñ Babci, a w œrodê, 22 stycznia – Dzieñ Dziadka. Pamiêtajmy 
i módlmy siê w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych ¿yj¹cych i tych, którzy ju¿ odeszli do Pana. 
Bardzo czêsto tyle im zawdziêczamy! Niech naszym podziêkowaniem bêdzie modlitwa, ofiarowana 
Komunia œw. i serdeczna pamiêæ.

4. W sobotê, 25 stycznia, przypada œwiêto nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a. Œw. Pawe³, jak wiemy, jest jednym 
z najwiêkszych Aposto³ów i œwiêtych Koœcio³a. Zanim jednak zosta³ chrzeœcijaninem, zwalcza³ Koœció³ z t¹ 
sam¹ gorliwoœci¹, z jak¹ póŸniej g³osi³ Ewangeliê Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, ¿e dla Boga nie ma 
cz³owieka straconego, który nie móg³by do Niego wróciæ, jeœli tylko zechce otworzyæ siê na ³askê Bo¿¹. 
Tego dnia koñczy siê tak¿e Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

5. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolêd¹. Porz¹dek kolêdy jest zamieszczony równie¿ na stronie 
internetowej naszej parafii.

                          Wasz Proboszcz
_____________________________________________________________________________
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