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zorganizowaæ sobie sta³y czas modlitwy, a to 
z pewnoœci¹ przyczyni siê do naszego duchowego 
rozwoju.

Pamiêtajmy, ¿e Bóg ju¿ teraz wo³a nas i wychodzi nam 
na spotkanie, ¿e pragnie On objawiæ nam swoj¹ mi³oœæ 
i swoje ¿ycie, ¿e chce dotkn¹æ naszych serc i obdarzyæ 
nas ³ask¹, dziêki której bêdziemy zdolni odpowiedzieæ 
na Jego wezwanie i otworzyæ siê na Jego dary.

      ks. Dariusz

Kochani!
Jednym z wielu darów, jaki otrzymaliœmy od Boga, jest dar modlitwy – dar 

prosty i dostêpny dla ka¿dego z nas.
Poniewa¿ Bóg pragnie, abyœmy doœwiadczyli Jego mi³oœci, da³ nam dar, 

który otwiera nas na Jego g³os i obecnoœæ. Bóg, który jest z nami przez ca³y 
czas, nie przestaje nas wzywaæ ku sobie. To my w swoim zabieganiu, 
w swoim zaaferowaniu sprawami tego œwiata, nie s³yszymy Jego g³osu 
i nie potrafimy odpowiedzieæ na Jego wezwanie otwartym sercem. 

Nie chcemy przyj¹æ tego, co Bóg daje nam za darmo i w wielkiej obfitoœci.
Bóg sam nas szuka. W Jezusie Chrystusie wychodzi On na spotkanie 

ka¿dego cz³owieka. To On pierwszy wyci¹ga do nas rêkê, a Jego wo³anie 
rozbrzmiewa w ca³ej historii. 

Bóg nie przestaje nas wzywaæ nawet wtedy, gdy siê buntujemy 
i odwracamy od Niego. Jeœli tylko wyciszymy siê, by Go pos³uchaæ, 
z pewnoœci¹ us³yszymy Jego g³os. 

Ka¿dego dnia stajemy wobec wyzwania, by wœród licznych obowi¹zków 
i zajêæ znaleŸæ czas na s³uchanie Boga i rozmowê z Nim. Trzeba po prostu 

"Pamiêtaj cz³owieku, od kogo 
wyszed³eœ, kto jest Ÿród³em twego 
¿ycia, kto Ciê wyzwoli³, kto siê tob¹ 

nieustannie opiekuje,
czyj¹ jesteœ w³asnoœci¹ i pamiêtaj, 

dok¹d zmierzasz, do jakiego szczêœcia 
zosta³eœ powo³any..."
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Ewangelia wg Œw. Jana (1,35-42) 

Jan sta³ z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczy³ przechodz¹cego Jezusa, rzek³: 
Oto Baranek Bo¿y. Dwaj uczniowie us³yszeli, jak mówi³, i poszli za Jezusem. Jezus 
zaœ odwróciwszy siê i ujrzawszy, ¿e oni id¹ za Nim, rzek³ do nich: Czego szukacie? 
Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? 
Odpowiedzia³ im: ChodŸcie, a zobaczycie. Poszli wiêc i zobaczyli, gdzie mieszka, 
i tego dnia pozostali u Niego. By³o to oko³o godziny dziesi¹tej. Jednym z dwóch, 
którzy to us³yszeli od Jana i poszli za Nim, by³ Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotka³ najpierw swego brata i rzek³ do niego: ZnaleŸliœmy Mesjasza - to znaczy: 
Chrystusa. I przyprowadzi³ go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzek³: 
Ty jesteœ Szymon, syn Jana, ty bêdziesz nazywa³ siê Kefas - to znaczy: Piotr.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
WYBÓR I POWO£ANIE

Powo³anie Andrzeja i Jana, pierwszych uczniów 
i aposto³ów, by³o doœæ prozaiczne. Ich nauczyciel, Jan 
Chrzciciel, nie tylko przygotowa³ ich na przyjœcie 
Mesjasza, ale wskaza³ im Jezusa i przekaza³ ich 
Zbawicielowi. Pozostali przy nim na zawsze.

Równie proste by³o powo³anie Piotra oraz innych 
aposto³ów. Oderwa³ ich Chrystus od rybackich sieci, 
by zatrzymaæ przy sobie. Natomiast nadanie nowego

        (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

imienia Szymonowi by³o ju¿ czymœ wyj¹tkowym – wymownym i symbolicznym; mia³ 
bowiem byæ opok¹ Koœcio³a.

Nasze powo³anie do wiary Chrystusowej te¿ by³o proste. W niemowlêctwie zaniesiono 
nas do koœcio³a i tam dokona³ siê akt naszego powo³ania i wybrania. Bóg nas usynowi³, 
a symbolem tego by³o imiê nadane nam przy chrzcie œw.; zostaliœmy szczególnie 
uprzywilejowani. Tak te¿ poczuli siê aposto³owie. Nie Jan Chrzciciel, nie cz³onkowie 
sanhedrynu i uczeni w Piœmie zostali wybrani, ale proœci rybacy.

Wszyscy zostaliœmy powo³ani do wiary Chrystusowej, do Koœcio³a, do czerpania z ³ask 
Zbawiciela. I z tego powodu winniœmy byæ dumni, a tak¿e wdziêczni, ¿e Chrystus i Koœció³ 
obdarowuj¹ nas nowym ¿yciem, ucz¹ i wychowuj¹.

Szczególnie wdziêczni winniœmy byæ my, Polacy, gdy¿ Koœció³ sta³ siê dla nas ostoj¹ 
wiary i narodowej jednoœci. Przez tysi¹c lat z niej czerpaliœmy si³ê i moc, zapa³ i mêstwo 
w zmaganiach. To spoœród nas wyszli œwiêci Maksymilian i Faustyna, Prymas Tysi¹clecia, 
ksi¹dz mêczennik Jerzy Popie³uszko i wreszcie najwiêkszy z rodu Polaków – 
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II.

"Jaka jest M³odzie¿?”

W zespo³ach piêknie œpiewaj¹ca,
na instrumentach graj¹ca,
du¿o pasji i pracy w to wk³adaj¹ca.
  Dobrze siê ucz¹ca,
  chorym i starszym pomagaj¹ca,
  innych potrzeby widz¹ca,
  wsparcie s³abszym daj¹ca.
Rodzicom i dziadkom
radoœæ przynosz¹ca!
Nadziej¹ Polski i Koœcio³a bêd¹ca.

  Chocia¿ czasami siê buntuj¹ca...
  Niezrozumiana, niekochana, 

znarkotyzowana...
  Szpanuj¹ca.
  Sensu i celu ¿ycia szukaj¹ca.
  Mi³oœci prawdziwej pragn¹ca.
     Niech j¹ znajdzie
     w Sercach naszych...
          Marianna Jankowska 
(Wiersz napisany po kolêdowym wystêpie 
m³odzie¿owego zespo³u Soli Deo w œwiêto Trzech Króli 
w naszym koœciele œw. Brunona 6 stycznia 2012 roku.)
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Porz¹dek Kolêdy (16 - 23 stycznia 2012)

1. Poniedz. – 16 stycznia –  ul. Wojska Polskiego (od nr 12, 134, 153) oraz Blok 
  nad sklepem „Biedronka” – 3 ksiê¿y od godz. 9

2. Wtorek – 17 stycznia  – ul. Stra¿acka – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                         ul. Polna (od nr 4 i 98) – 2 ksiê¿y od godz. 15
                                         ul. Zabawna, Uœmiechu i Ksiê¿ycowa – 

                 1 ksi¹dz od godz. 15

3. Œroda   – 18 stycznia   – ul. Staszica, Prosta, Strojna – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                        ul. Szeroka – 2 ksiê¿y od godz. 15
                                        ul. Malinowa , Przytulna – 1 ksi¹dz od godz. 15

4. Czwartek – 19 stycznia – ul. Sikorskiego (od nr 46; 162; 225); 
       Cegielniana i Dobra – 3 ksiê¿y od godz. 9

1 ksi¹dz

5. Pi¹tek      – 20 stycznia - ul. Lipowa (od nr 4 i 109) – 2 ksiê¿y od godz. 9
– 1 ksi¹dz od godz. 15

   ul. Ptasia, Wyzwolenia (od nr 4), Radosna, 
        Szczêœliwa – 1 ksi¹dz od godz. 15

6. Poniedz. – 23 stycznia – ul. Poznañska (od nr 4) –  od godz. 9

3 ksiê¿y

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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.

*   *   *
Du¿o nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy bardzo du¿o.

 Demostenes

00

                    00
ul. Obroñców £om¿y – 1 ksi¹dz od godz. 15

00

00

00

00

00

00

00

00ul. Browarna (od nr 3) i Podleœna –  od g. 9

00

      00ul. PrzyjaŸni; Promienna 

00 

001 ksi¹dz
              ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa, Œwierkowa, Jod³owa, 

00
              Bukowa, Leszczynowa  –  od godz. 15
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. 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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Choæ nadal œpiewamy kolêdy, to jednak zielony kolor szat liturgicznych przypomina, 
¿e powróciliœmy do „okresu zwyk³ego” w liturgii Koœcio³a.

2. Jutro rozpoczyna siê Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. 
Polecajmy te intencje Panu Bogu w naszej osobistej modlitwie i przez udzia³ 
w nabo¿eñstwach.

3. Dziœ obchodzimy Dzieñ Migranta i UchodŸcy. Wiele rodzin prze¿ywa ból roz³¹ki 
z najbli¿szymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobków. Otoczmy ich 
modlitw¹, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwieñ i starajmy siê wybaczyæ 
wszystkie urazy i nieporozumienia, które naros³y przez czas roz³¹ki. Przyjmijmy te¿ 
serdecznie tych, którzy wœród nas szukaj¹ lepszego ¿ycia dla siebie i najbli¿szych. 
Wykorzystajmy ten dzieñ, by uczyæ siê rozumieæ innych – oni te¿ s¹ ukochanymi 
dzieæmi Bo¿ymi, naszymi braæmi.

4. W sobotê Dzieñ Babci. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o ukochanych babciach.
             Wasz Proboszcz

*   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM: 
• we wtorek, 17 stycznia – œwiêty Antoni, opat, ¿yj¹cy na prze³omie III i IV wieku, s³ynny pustelnik, który 
do dziœ znajduje wielu naœladowców w praktykowaniu takiej w³aœnie drogi doskona³oœci chrzeœcijañskiej;
• w czwartek, 19 stycznia – œwiêty Józef Sebastian Pelczar, profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
biskup, wielki krzewiciel kultu Serca Pana Jezusa oraz troskliwy duszpasterz. ¯y³ w latach 1842-1924. 
W jego wspomnienie módlmy siê s³owami jego biskupiego has³a: „Wszystko dla Najœwiêtszego Serca 
Jezusowego przez Niepokalane Serce Najœwiêtszej Maryi Panny”.
• w sobotê, 21 stycznia – œwiêta Agnieszka, mêczennica z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa. 
W jej wspomnienie papie¿ b³ogos³awi baranki, z których we³ny bêd¹ utkane paliusze dla nowych 
metropolitów. To powinno byæ dla nas zachêt¹ do modlitwy w intencji Koœcio³a.
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