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Tydzieñ powszechnej modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan
Kolejny raz w styczniu skupiamy w sposób szczególny nasz¹ uwagê
na zagadnieniu jednoœci chrzeœcijan. Myœlimy o tej jednoœci w kontekœcie
tak wielu znaków podzia³u miêdzy ludŸmi, miêdzy wierz¹cymi w Boga,
miêdzy chrzeœcijanami. ¯yjemy w nieustannym zagro¿eniu terroryzmem,
konfliktami zbrojnymi, nieobliczalnymi decyzjami przywódców.
W dramatyczny wrêcz sposób odczuwamy i doœwiadczamy, co znaczy
i do czego mo¿e prowadziæ brak prawdziwej jednoœci miêdzy ludŸmi.
„Mój pokój wam dajê” (J 14,27). Te s³owa Pana Jezusa maj¹ przede
wszystkim przypomnieæ nam, jak wielk¹ wartoœci¹ jest pokój, skoro daje go
Chrystus w ostatnim momencie swojego ziemskiego ¯ycia. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e prawdê o wartoœci pokoju dobrze znaj¹ wyznawcy wszystkich
religii. Przecie¿ ¯ydzi pozdrawiaj¹ siê s³owem: „Szalom”, to znaczy „pokój”.
Muzu³manie witaj¹ siê s³owem: „Salaam”, co te¿ znaczy „pokój”.
Chrzeœcijanie s³uchaj¹ nauczania Œw. Paw³a, ¿e sam Chrystus „jest naszym
pokojem” (Ef 2,14), i ¿e pokój jest jednym z darów Ducha Œwiêtego (Gal 5,
22). A jednak historia i codziennoœæ wskazuj¹, ¿e w praktyce tak trudno jest
prawdziwy pokój osi¹gn¹æ. S³owa Chrystusa: „Mój pokój wam dajê” (J 14,27)
maj¹ zatem równie¿ przywróciæ nam nadziejê, ¿e w œwiecie tak
niespokojnym i rozdzieranym wci¹¿ od nowa konfliktami mo¿liwy jest
prawdziwy Bo¿y pokój. Nie jest on jednak tylko Bo¿ym darem, ale zawsze
pozostaje zadaniem dla ka¿dego cz³owieka, dla ludzkich spo³ecznoœci, dla
narodów i Koœcio³ów.
Kochani!
Pokój i jednoœæ to wartoœci, które musimy zasiewaæ i pielêgnowaæ przede
wszystkim w naszych rodzinach i naszych œrodowiskach. Czasem mo¿na
dostrzec smutn¹ rzeczywistoœæ, kiedy s¹siad nie jest w stanie podaæ
s¹siadowi rêki, kiedy w jednej rodzinie i pod jednym
dachem ¿yj¹ jakby zupe³nie obcy dla siebie ludzie.
To znak, ¿e modlitwa o pokój, o jednoœæ jest bardzo
potrzebna. To na wierz¹cych w Chrystusa, na nas
wszystkich ci¹¿y zadanie za¿egnywania konfliktów
i waœni moc¹ mi³oœci posuniêtej a¿ do mi³oœci
nieprzyjació³, i moc¹ przebaczenia ofiarowanego nawet
77 razy dziennie.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,14-20)

Gdy Jan zosta³ uwiêziony, Jezus przyszed³ do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹.
Mówi³: Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê. Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzek³ do nich: PójdŸcie za Mn¹, a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi.
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Id¹c dalej, ujrza³ Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy te¿ byli w ³odzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powo³a³, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w ³odzi
i poszli za Nim.

* * * * * * * * * * * *
CEL NASZEJ DROGI
Tak jak ziemia potrzebuje s³oñca, a radoœæ
uœmiechu, tak ka¿da droga potrzebuje celu. To on
stanowi jej spe³nienie i nadaje sens. Na pocz¹tku
drogi to w³aœnie cel daje si³y i motywacjê do
pokonania kolejnego etapu. A kiedy wêdrówka
dobiegnie koñca, cel wype³nia serce poczuciem
satysfakcji i radoœci¹ spe³nienia.W pierwszym
czytaniu Bóg wysy³a Jonasza w kierunku Niniwy: wstañ, idŸ do Niniwy, wielkiego
miasta, i g³oœ jej upomnienie, które Ja ci zlecam (Jon 3, 1-2). Wêdrówka Jonasza
przynosi owoce pokuty i nawrócenia mieszkañców. Cel drogi, na której Bóg
postawi³ proroka, niew¹tpliwie zosta³ osi¹gniêty.
Wêdrówka nie jest obca równie¿ Chrystusowi, który w dzisiejszej Ewangelii
przemierza drogi Galilei. I tak jak Bóg postawi³ na drodze swojej misji proroka
Jonasza, tak równie¿ Chrystus na drodze stawia swoich Aposto³ów: PójdŸcie
za mn¹ (Mk 1, 17). I oni natychmiast zostawiaj¹ sieci i pe³ni ufnoœci staj¹ na drodze
wraz z Chrystusem.
Warto dzisiaj zastanowiæ siê, nad swoim ¿yciem. W jakim punkcie drogi mojego
¿ycia siê znajdujê? Ile kilometrów jeszcze bêdê musia³ przejœæ? Przemija bowiem
postaæ tego œwiata (1Kor 7, 31) i warto pomyœleæ, czy i do mnie Jezus nie kieruje
s³ów: nawróæ siê i wierz w Ewangeliê.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
"Radosny kulig”
Œnieg bia³y
ziemiê otula.
Zimowy wiatr
œwiszcze, hula.
Zamieæ woko³o,
drogi zasypa³o,
wszêdzie bia³o...
Ktoœ na saniach mknie,
koniki parskaj¹,
spod ich kopyt iskry migaj¹...

DŸwiêcz¹ dzwoneczki,
pochodnie siê œwiec¹,
iskry, jak gwiazdeczki, lec¹...
Taki kulig
to frajda dla doros³ych i dzieci!
Wtedy ich Rodzinna Radoœæ œwieci...
Marianna Jankowska
(£om¿a, 15 stycznia 2012 r.)
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Porz¹dek Kolêdy (23 - 31 stycznia 2012)
00

1. Poniedz. – 23 stycznia – ul. Poznañska (od nr 4) – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa, Œwierkowa,
00
Jod³owa, Bukowa, Leszczynowa – 3 ksiê¿y od godz. 15
00

2. Wtorek – 24 stycznia – ul. Rzemieœlnicza – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. G³ogowa, Kasztanowa, Jesionowa, Akacjowa,
00
Dêbowa Brzozowa – 3 ksiê¿y od godz. 15
3. Œroda – 25 stycznia – ul. Nowogrodzka ( od nr 29, 50, 155, 276 ),
00
S³owikowa, Kanarkowa – 4 ksiê¿y od godz. 9
4. Czwartek – 26 stycznia – ul. Piaski (od nr 1 i 17) oraz ulice przyleg³e
00
– 2 ksiê¿y od godz. 9
ul. W³ókiennicza, Weso³owskiego,
Bawe³niana i Lniarska – 2 ksiê¿y od godz. 1500
5. Pi¹tek

00

– 27 stycznia - Janowo i Stare Kupiski – 3 ksiê¿y od godz. 9

6. Sobota – 28 stycznia – ul. Strzelców Kurpiowskich (od nr 71 i 1),
00
ul. Kap. Skowronka i Pu³kowa – 2 ksiê¿y od godz. 9
ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa,
00
Pogodna, Beztroska – 1 ksi¹dz od godz. 9
7. Poniedz. – 30 stycznia – ul. Krzywa (od nr 1), Poprzeczna, Piaskowa,
00
Ogrodnika, – 3 ksiê¿y od godz. 9
00

8. Wtorek – 31 stycznia – ul. £ukasiñskiego – 3 ksiê¿y od godz. 9

* * * * * * * * * * * *
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.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, trzeba zwróciæ uwagê na dwie sprawy:
nawrócenie i wiarê w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byœmy
nawracaj¹c siê, zaczêli ¿yæ zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali
z chrzeœcijañstwem sprowadzaj¹cym siê tylko do obecnoœci na Mszy œwiêtej, czêsto
„od wielkiego dzwonu”.
2. Trwa Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Tak bardzo upragniona
przez Jezusa jednoœæ zosta³a zniszczona przez ludzk¹ pychê i jest zgorszeniem dla
œwiata, dlatego nie ustawajmy w wysi³kach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji
ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.
3. Dziœ Dzieñ Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziadkach.
4. W œrodê, 25 stycznia obchodzimy œwiêto nawrócenia œwiêtego Paw³a,
upamiêtniaj¹ce wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukaza³ siê przeœladowcy
chrzeœcijan, Szaw³owi, który odt¹d sta³ siê najwiêkszym aposto³em pogan, Paw³em.
* * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 24 stycznia – œwiêty Franciszek Salezy, biskup i doktor Koœcio³a, wybitny pisarz, patron
dziennikarzy i prasy katolickiej;
• w czwartek, 26 stycznia – œwiêci biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i wspó³pracownicy œwiêtego Paw³a,
który skierowa³ do nich listy zawieraj¹ce wa¿ne polecenia zarówno dla pasterzy, jak i wiernych;
• w pi¹tek, 27 stycznia – b³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup wileñski.
Jego beatyfikacja odby³a siê w Watykanie podczas obchodów 600-lecia chrztu Litwy. Proœmy go, by
przyczyni³ siê do budowania jak najlepszych relacji miêdzy Polsk¹ i Litw¹;
• w sobotê, 28 stycznia – œwiêty Tomasz z Akwinu, doktor Koœcio³a i jeden z najwybitniejszych filozofów w
dziejach kultury europejskie. Jego dzie³a filozoficzne i teologiczne do dziœ stanowi¹ wa¿n¹ inspiracjê dla
nauczania
Koœcio³a.
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