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Nadzieja na przysz³oœæ
Id¹c za Jezusem, s³uchaj¹c Go i przygl¹daj¹c siê Jego czynom,
uczniowie odkrywali, ¿e s¹ przeznaczeni do czegoœ wielkiego
i wspania³ego, czegoœ, o czym œwiat nie ma pojêcia, do ¿ycia
wiecznego. To w³aœnie by³o sercem Jezusowego przes³ania. Jezus
prowadzi nas ku ¿yciu, w którym mo¿emy ogl¹daæ chwa³ê Bo¿¹
i sami mieæ w niej udzia³.
Zostaliœmy stworzeni dla nieba. Zostaliœmy stworzeni dla chwa³y.
Jezus jest odpowiedzi¹ na wpisane w nasze serca pragnienie
wiecznoœci. Powiedzia³ jasno, ¿e kroczenie Jego œladami doprowadzi
nas do zaspokojenia naszych najg³êbszych têsknot.
Jezus wzywa ka¿dego z nas do wspó³pracy w dziele szerzenia Jego
Królestwa. Oznacza to dwie rzeczy.
Po pierwsze Jezus ofiarowuje ka¿demu z nas to samo
mi³osierdzie, mi³oœæ i uzdrowienie, których doœwiadczyli pierwsi
chrzeœcijanie. Po drugie, Jezus pragnie, aby ka¿dy z nas czyni³
to samo, co On czyni³. Chodzi tu z jednej strony o dzia³anie
„zwyczajne”, takie jak wspieranie ubogich, pocieszanie smutnych,
zabieganie o pokój i sprawiedliwoœæ.
Z drugiej strony o dzia³anie „nadprzyrodzone”, takie jak modlitwa
o uzdrowienie chorych, przebaczenie krzywd, modlitwa
za nieprzyjació³, trwanie w radoœci i pokoju w najtrudniejszych
nawet sytuacjach.
Jezus jest gotów tak d³ugo wylewaæ na nas swoje mi³osierdzie,
a¿ ogarnie ono ca³y œwiat. Nie stanie siê to jednak
automatycznie. My chrzeœcijanie mamy do odegrania niezwykle wa¿n¹ rolê w realizacji tej Jego
misji. To my jesteœmy Cia³em Jezusa! Na tym
œwiecie jesteœmy Jego rêkami i stopami, Jego
oczami i uszami. Proœmy Boga, aby nape³nia³ nas
Chrystusowym wspó³czuciem, m¹droœci¹ i odwag¹.
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Ewangelia niedzielna - 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.”
Wyznaæ wiarê
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana
Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna El¿biety
i Zachariasza drogowskaz wskazuj¹cy drogê innym. Po jego s³owach:
„Oto Baranek Bo¿y”, na drugi dzieñ, dwaj uczniowie Chrzciciela –
póŸniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej
– opuœcili mistrza i powêdrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary
Jana Chrzciciela ukaza³o im drogê do Zbawiciela.
Wielu wspó³czesnych ludzi usi³uje twierdziæ, ¿e wiara to prywatna
sprawa, to rzeczywistoœæ, któr¹ mo¿na zamkn¹æ na dnie swego serca
i nie nale¿y jej na zewn¹trz ujawniaæ. Najczêœciej pogl¹d ten zawarty jest
w stwierdzeniu: „Nale¿ê do ludzi wierz¹cych, lecz nie praktykuj¹cych”.
Zwolennicy tego sposobu myœlenia nie zdaj¹ sobie sprawy z tego,
¿e poœrednio przyznaj¹ siê do braku chrzeœcijañskiej wiary.
Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w kontakt z Chrystusem,
jego serce wype³nia nie tylko prawdziwe szczêœcie, lecz i wielkie pragnienie
podzielenia siê nim z innymi. Wyk³adnikiem autentycznej wiary jest
pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazaæ drogê do prawdziwego
szczêœcia. Jeœli wiêc ktoœ twierdzi, ¿e wiara to jego prywatna sprawa,
dowodzi jednoznacznie, ¿e jej nie posiada. Ona bowiem nigdy nie mieœci siê
w sercu cz³owieka, lecz przelewa siê na innych. To nale¿y do jej natury.
Nadmiar szczêœcia zawartego w akcie wiary zmusza cz³owieka wierz¹cego
do dzielenia siê nim z innymi.
Doœwiadczy³ tego œw. Augustyn, gdy po swoim nawróceniu pragn¹³
podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ i pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to
wewnêtrzne œwiat³o wieczne! Poniewa¿ sam je nieco pozna³em, drêczy³o
mnie, ¿e nie mia³em sposobu, aby je ukazaæ innym (...) Nie wiedzia³em,
w jaki sposób mo¿na wspomóc te g³uche trupy, do których liczby sam
przedtem nale¿a³em” (Wyznania IX, 4).
Najprostsz¹ form¹ publicznego wyznania wiary jest udzia³ w niedzielnej
Eucharystii. Ju¿ samo wêdrowanie do koœcio³a jest wyznaniem naszej
wiary, nie mówi¹c o obecnoœci przy o³tarzu, wspólnej modlitwie, œpiewie,
czy przyjmowaniu Komunii œwiêtej.
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Ta niedzielna praktyka religijna kszta³tuje z kolei wyznanie wiary w ¿yciu
codziennym. Tam, gdzie nie dociera religijna ksi¹¿ka, kap³an, dociera
wierz¹cy chrzeœcijanin i rozlewa szczêœcie swego serca na otoczenie. Staje
siê wówczas, jak Jan, drogowskazem ukazuj¹cym nie³atw¹ ale jedynie
pewn¹ i piêkn¹ drogê do prawdziwego szczêœcia.
Kto twierdzi, ¿e wiara to jego prywatna sprawa, winien g³êbiej
przemyœleæ Chrystusowe s³owa: „Wy jesteœcie œwiat³oœci¹ œwiata”. Wynika
z nich, ¿e otrzymaliœmy wiarê nie po to, by oœwieca³a jedynie nasze serca,
ale œwiat! To oœwiecanie œwiata dokonuje siê czêsto przez publiczne
wyznanie wiary.
Ks. Edward Staniek

* * *
Porz¹dek Kolêdy (17 - 24 stycznia 2011)
Poniedz. – 17 stycznia – ul. Krzywa (od nr 1); Poprzeczna (od nr 1); Piaskowa
00
(od nr 50), ul. Ogrodnika – 3 ksiê¿y – od godz. 9 ;
00
ul. Malinowa i Przytulna - 1 ksi¹dz – od godz. 15
Œroda

– 19 stycznia – ul. Spokojna (od nr 4 i 196 – str. parzysta) – 2 ksiê¿y
00
– od godz. 9
ul. Bartnicza (od nr 24); Wiœniowa i Leœna (od nr 1)
00
– 2 ksiê¿y – od godz. 15

Czwartek – 20 stycznia – ul. Staszica (od nr 22), Prosta, Polna (od nr 76)
00
– 2 ksiê¿y – od godz. 9
00
ul. Korczaka (od nr 37) – 1 ksi¹dz – od godz. 9
ul. Zabawna, Uœmiechu, Ksiê¿ycowa – 1 ksi¹dz
– od godz. 1500
Pi¹tek

00

– 21 stycznia – ul. Kwadratowa - 2 ksiê¿y – od godz. 9
ul. Partyzantów ( od nr 2 i 37) – 2 ksiê¿y – od godz. 1500

Sobota – 22 stycznia – ul. Kaktusowa (od nr 1), Makowa, Kwiatowa (od nr 1),
00
Ró¿ana, Chabrowa (od nr 2) – 4 ksiê¿y – od godz. 9
Poniedz. – 24 stycznia – ul. Nowogrodzka (od nr 29; 50; 155; 276)
00
– 4 ksiê¿y – od godz. 9

* * *

Wierzê, ¿e im bardziej siê kocha, tym wiêcej siê czyni,
gdy¿ mi³oœci, która nie jest niczym wiêcej ni¿ uczuciem,
nie móg³bym nawet nazwaæ mi³oœci¹..
Vincent van Gogh
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

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

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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
00

Próby chóru parafialnego w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 - chêtnych
serdecznie zapraszamy!

* * * * *
Og³oszenia
1) Dzisiaj w ca³ym Koœciele obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Migranta
i UchodŸcy.
2) We wtorek – 18 stycznia 2011 roku, rozpoczyna siê Tydzieñ
Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan (do 25 stycznia 2011
roku).
3) W œrodê – 19 stycznia 2011 roku, przypada Wspomnienie Œwiêtego
Józefa Pelczara, Biskupa.
4) W pi¹tek – 21 stycznia 2011 roku, przypada Wspomnienie Œwiêtej
Agnieszki, Dziewicy i Mêczennicy. W tym dniu obchodzimy Dzieñ Babci,
natomiast w sobotê – 22 stycznia 2011 roku, przypada Dzieñ Dziadka.
Pamiêtajmy o modlitwie za naszych dziadków: ¿ywym, aby Pan Bóg
b³ogos³awi³, a zmar³ych ¿eby przyj¹³ do swojej chwa³y w niebie.
5)Sk³adamy serdeczne podziêkowania za mi³e przyjêcie podczas Wizyty
Duszpasterskiej – Kolêdowej i za z³o¿one ofiary. Bóg zap³aæ!
6) ¯yczymy mi³ej i spokojnej niedzieli.
Wasz Proboszcz
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