
Uzupełnij: 1. Dwaj uczniowie … za Jezusem  2. Dzięki …  przez Niego - łaska i prawda 

przyszły na świat  3. Rzymska … dziesiąta - to nasza - szesnasta.  4. Uczniowie, którzy 
poszli za Jezusem … gdzie mieszka 5. Andrzej powiedział do swego brata: „Znaleźliśmy 
… to znaczy Chrystusa”  6.  Jezus jest pełen …  7.  Gdy uczniowie usłyszeli … Jana, 
poszli za Jezusem.  8. Jan i Andrzej byli … Jana Chrzciciela  9. Łaska Chrystusa czyni 
nas wolnymi  … Boga.  10.  Jezus nadał Szymonowi imię …   11. Św. Piotr do ok. 30 roku 
był … w Galilei. 12. Św. Jan był Apostołem, … i Ewangelistą      13. Jezus nie tylko jest 
Mesjaszem, który przyszedł, ale Synem… 14.Uczniowie mówili do Jezusa: Rabbi,                      
to znaczy… 

Mieszkać z kimś to 
przebywać z nim. Kiedy 
mieszkamy z Jezusem? 

Wtedy, kiedy modlimy 
się, przyjmujemy 
komunię św. Na pytanie 
uczniów Jezus 
odpowiedział: „chodźcie, 
a zobaczycie”. Nie 

odpowiedział: „Mieszkam 
przy ul. Kamiennej”, albo                
„u garncarza jako cichy 
lokator” … Żeby poznać 
Jezusa trzeba ruszyć się 
z miejsca i szukać ludzi, 
w których On mieszka. 
Przebywać z Jezusem to 
być z Nim nie tylko           

w stajence betlejemskiej, na pustyni, gdzie przeszkadza diabeł, na weselu, w Jordanie, 
gdzie stanął po stronie grzeszników, a nie tych, którzy uważają się za czystych, pod 
krzyżem, w niebie, blisko tabernakulum, ale wśród tych, w których On przebywa. 
Najtrudniej jest być  z Jezusem  na co dzień. …                               
* - Stale stawiamy Jezusowi pytania i chcemy, by nas informował, gdzie mieszka, 
dlaczego jest zło na świecie, jaki sens ma cierpienie … - Tymczasem Jezus mówi: 
Bądźcie za Mną. Żyjcie Moim życiem, wtedy sami sobie odpowiecie na te wszystkie 
pytania * …  [x J. Twardowski]. 

   „Widzimy tylko chleb – nie widzimy Jezusa w Komunii świętej. 
Widzimy ciało – nie widzimy ducha. Widzimy ludzkie działanie – ale nie 
widzimy Bożej łaski. Ile tracimy, upraszczając”.                             

  „Dziękuję Ci za to                                  
że nie domówionego nie domawiałeś                                                     
nie dokończonego nie kończyłeś                                  
nie udowodnionego nie udowadniałeś                                                             
dziękuję Ci za to  byłeś pewny że niepewny” (…)                                 
(x Jan Twardowski: Pewność niepewności,[w:] Spacer po Biblii, Warszawa 1997, s. 121)   
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Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Niego.  

(J 1,41.17b);   J 1,35-42 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli                        
za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 
nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: 
Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było                     
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata                   
i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził 
go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, 
ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.                     

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który uświęca. Ciało jest dla Pana. Ciało jest 
świątynią Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą samą mocą wskrzesi nasze ciała 
w dniu ostatecznym. Wielką ceną zostaliśmy nabyci - drogocenną krwią Chrystusa, 
abyśmy również w ciele naszym chwalili i wysławiali Boga.  [Marek Ristau]; 

 

 • Papież Franciszek:  … Miłość przyzywa miłość. Dotyczy to również nas: w każdym 

geście służby, w każdym dziele miłosierdzia, jakie wypełniamy, objawia się Bóg i swoje 
spojrzenie kieruje na świat… Nasze życie jest naznaczone miłosierdziem… 

Sakramentalnie dzieje się to w dniu naszego chrztu. Ale nawet ci, którzy nie są 
ochrzczeni, zawsze otrzymują Boże miłosierdzie, ponieważ Bóg jest tam, czekając, 
czekając na otwarcie drzwi serca. …                                       
- W momencie … gdzie wszystko jest ciemne, Jezus modli się, uwielbiając Ojca. Jego 
modlitwa prowadzi również nas, czytelników Ewangelii, do osądzania w inny sposób 
naszych porażek osobistych, do osądzania w inny sposób sytuacji, w których nie widzimy 
wyraźnie obecności i działania Boga, kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu, 
aby je powstrzymać… Modlitwa uwielbienia … paradoksalnie, musi być praktykowana 
szczególnie w chwilach trudnych, chwilach mrocznych, gdy droga wspina się pod górę. 

…. Uczymy się bowiem, że przez tę wspinaczkę, tę drogę trudną, uciążliwą, te trudne 
przejścia, dochodzimy do ujrzenia nowej panoramy, bardziej rozległego widoku. 
Wysławianie Boga jest jak oddychanie czystym tlenem, oczyszcza twoją duszę, sprawia, 
że patrzysz daleko w przyszłość, nie pozostajesz uwięziony w trudnym momencie, 
w mrocznej chwili trudności. „Pochwalony bądź, Panie mój”                         
[10 i 13. 01.  2021, Watykan];  
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński - Współczesnemu światu potrzeba mądrości 

kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.  

(Kromka chleba, s. 9). •  św. Jan Paweł II - … Słowo stało się ciałem w najczystszym 

łonie Najświętszej Panny Maryi, aby zbawić «swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 21) … 
Tę misję potwierdza św. Jan Chrzciciel, gdy wskazuje na Jezusa: «Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata» (J 1, 29). Całe dzieło i nauczanie Poprzednika jest pełnym 
mocy, gorącym wezwaniem do pokuty  i nawrócenia, których znakiem jest chrzest, 

jakiego udzielał w Jordanie. … -   Zbawienie jest więc nade wszystko odkupieniem z 

grzechu, jako przeszkody  w przyjaźni z Bogiem, i uwolnieniem ze stanu zniewolenia, w 
jakim znajduje się człowiek, który uległ pokusom  Złego i utracił wolność dziecka Bożego  
(por. Rz 8, 21). (List  Apostolski MISERICORDIA DEI).                                                                  
      Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"–                             

Godzina dziesiąta to nasza czwarta po południu. Dla Izraelity zbliżał się zachód słońca                      
a wraz z nim kończył się kolejny dzień i rozpoczynał nowy. W tej to przestrzeni czasowej 
Jan Chrzciciel wskazuje uczniom na Jezusa, Baranka Bożego, tak jakby chciał zaznaczyć, 
że w ich życiu kończy się jego dzień, jego przewodnictwo …   a teraz czas na nowy dzień, 
na przewodnictwo Jezusa…-  Czy każdy mój dzień, to dzień Jezusowego 
przewodnictwa? - Czy to Jezus jest Mistrzem, Autorytetem w przeżywaniu mojej 

codzienności? …- Czy dziękuję Bogu za ludzi, którzy wskazali mi Jezusa, Baranka 
Bożego, czy też ciągle mi Go wskazują?  - Czy sam innym wskazuję na Jezusa?  - 
Andrzej, brat Szymona, nie tylko poszedł za Jezusem, ale w Jezusie odnalazł 
oczekiwanego tyle wieków Mesjasza, Chrystusa, czyli namaszczonego, posłanego przez 
Boga. Nie przekonywał natarczywie … do tego niezwykłego „znaleziska” swego brata, 
Szymona. On po prostu go do Jezusa przyprowadził, aby brat na własne oczy i uszy 
przekonał się o prawdziwości odkrycia… aby i on odnalazł Mesjasza. Stało się coś więcej. 
Szymon w spotkaniu z Jezusem odnalazł swoją nową tożsamość, nowe powołanie.                         
On stał się Piotrem, Kefasem czyli skałą, na której Pan będzie budował wspólnotę 
Nowego Izraela czyli Kościół. - Czy ja znalazłem już w Jezusie Mesjasza, mojego 
jedynego Pana i Zbawiciela? - Co robię, aby pomóc Go odnaleźć innym?  - Czy jest we 
mnie pragnienie przyprowadzenia ich do Jezusa, aby mogli się z Nim spotkać osobiście? 
Czy sam systematycznie, codziennie przychodzę do Jezusa np. w codziennej adoracji?  
Czy i ja jak Szymon w przestrzeni spojrzenia Pana Jezusa ciągle odnajduję coś nowego                                     
o sobie, o swoim życiu, powołaniu, codzienności? Czy też, łapczywie i zachłannie gonię              
za ulotnymi spojrzeniami tego świata szukając w nich potwierdzenia … tego, że jestem 
kimś ważnym? Czy swoje oczy poddaję Jezusowej terapii, aby później samemu móc                               
na ten świat i ludzi patrzeć pięknie i z miłością? - W codziennych spotkaniach z Panem                    
nie zmieniam swego imienia, ale czy zmienia się moje życie, czy zmienia się na lepsze?  
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                             
Mu  o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, ale otworzyłeś mi 
uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto 
przychodzę... (Ps 40,7-8)   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                            
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę  (Ps 29)    [opr.: ks. R. Stankiewicz SDS (CFD)];          
     

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                         
.            II Niedziela zwykła  

         17 stycznia  2021r.  
               .        . 

1. Jutro rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Tegoroczny tydzień będzie przebiegał pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości,                                 
a przyniesiecie obfity owoc!”. Codziennie podczas Mszy św. wieczornych będziemy się 

modlić i rozważać kolejne tematy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Plan centralnych 
nabożeństw w gablocie. 
2. W czwartek, 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Już dziś 

wszystkim naszym Babciom i Dziadkom składamy serdeczne wyrazy naszej wdzięczności 
 i życzymy obfitości Bożych Łask, a nade wszystko wiele zdrowia i miłości najbliższych. 
3. Dziś jeszcze można zaopatrzyć się w wodę święconą i świece gromnice pod chórem. 

Zbierane ofiary są przeznaczone na fundusz liturgiczny. 
4. W tym roku „wizyta duszpasterska” będzie przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych. 

Jest możliwość zgłoszenia indywidualnej wizyty w pełnym reżimie sanitarnym. W tym celu 
należy zgłosić się albo osobiście do któregoś z kapłanów po Mszy św. w zakrystii albo 
telefonicznie do kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia terminu. 
Zapraszamy również na Msze św. tzw. „kolędowe” do kościoła dla mieszkańców 

wyznaczonych ulic. Msze św. będą sprawowane od poniedziałku do czwartku o godz. 
18.30 w intencjach mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli złożyć kartki ze swoimi 
intencjami do specjalnego koszyczka przed Mszą św. i w tych intencjach będziemy się 
wspólnie modlić. Po Mszy św. dla chętnych  - możliwość spotkania z duszpasterzem  
i indywidualnej rozmowy.  
Rozkład ulic na specjalne Msze św. „kolędowe” w najbliższym tygodniu: 
W poniedziałek – 18. 01. – ul. Laskowa, Korczaka, Szarych Szeregów, Szymańskiego  
                                                          i  Zegadłowicza; 
We wtorek –            19.01 -  ul. Sławińska, Brylowska, Prądzyńskiego, Kasprzaka 5 i 9; 
W środę –                 20.01 – ul. Kasprzaka 13/15, 23A, 24A i 25 (gazownia); 
W czwartek –           21,01 – ul. Krzyżanowskiego i Płocka (numery nieparzyste);  
 Całość planu wywieszona jest w gablocie przed kościołem oraz zamieszczona na 
naszej stronie internetowej oraz Facebooku.    KALENDARIUM  –                                  
18. 0I -  pn.  – Wsp. św. Małgorzaty Węgierskiej, dziewicy -  (1242- 1270). Była ósmym dzieckiem 
króla Węgier Beli IV. W wieku około czterech lat powierzona została opiece mniszek. Gdy chciano                         
ją później zwolnić ze zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż, odmówiła... Pan Bóg wyróżnił ją darem 
kontemplacji, wizji i charyzmatem proroczym...                                                                                           
19. 0I - wt. – Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - (1842-1924), pochodził z wiejskiej 
rodziny. Z przekonaniem pisał: “Nie wymawiaj się, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych, Pan 
bowiem dał ci serce uzdolnione do miłości (...)”…                                                                                         
20. 0I  - śr.  – Wsp. św. Fabiana, papieża (236 –250) i św. Sebastiana, męczennika (256-288) – 
podzielił Rzym na siedem kościelnych okręgów, na czele każdego z nich umieścił diakona, podjął 
liczne prace budowlane;.-  Św. Sebastian – dowódca gwardii cesarskiej potajemnie pomagał  
męczonym i prześladowanym współbraciom.                                                          
21. 0I  - czw.  – Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy -  ( 293 - 305).  W starożytności była 
jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież                                      
św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Poniosła śmierć męczeńską…                                                 
22. 0I  - pt.  – Wsp. św. Wincentego Pallottiego, prezbitera -  (1795 – 1850);  Ukończył studia 
filozoficzne, a potem teologiczne… W latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie, a w 1827-1840 
był ojcem duchownym w wyższym seminarium rzymskim. W 1835 r. założył Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego  z nowatorskim programem, który opiera się na współpracy świeckich                               
i duchownych.  


