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Kiedy uczniowie usłyszeli słowa Jana o Jezusie: „Oto Baranek Boży...
poszli za Nim”. Widząc idących za sobą pyta ich: „Czego szukacie?”.
Zwróćmy uwagę na słowo „czego”, nie „kogo”. Jezusa już znaleźli. Pytają
gdzie mieszka. „Chodźcie, zobaczycie”. Zobaczyli i pozostali przy Nim. 
Pytania dzisiejszej Ewangelii są skierowane do nas. „Czego szukacie?”. 
Widzimy, gdzie Jezus mieszka – Tabernakulum. I co dalej? Przypomnijmy
sobie rekolekcje adwentowe. Padła tam odpowiedź, czego mamy szukać
znalazłszy Jezusa. „Bóg jest miłością” i tę miłość powinniśmy znaleźć i nią żyć.
Potrzeba miłości! Miłości, która odzwierciedla się w miłości bliźniego.
Przyjęcie chrztu zobowiązuje nas do ewangelizacji. A jak mogę głosić 
Jezusa nie będąc przepełniony miłością? Wróćmy do tekstu św. Pawła 
1Kor 13 (Hymn o miłości). Duchu Święty, oświeć nasze serca i napełnij je
żarliwą miłością, daj moc w odważnym głoszeniu Chrystusa własnym życiem.

„„Czego szukacie?” (...) 
„Rabbi – to znaczy Nauczycielu – gdzie mieszkasz?””

Adam Żak

„Rabbi – to znaczy Nauczycielu – gdzie mieszkasz?””
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Polska świętowała Objawienie 
Pańskie. Dnia 6 stycznia 2018 roku,
pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”,
w 644 miastach przeszły barwne 
Orszaki Trzech Króli. Uczestniczyło 
w nich ok. miliona dwustu tysięcy osób.
Prawdziwe Boże pospolite ruszenie! 

Największa uliczne Jasełka na 
świecie! Po „Różańcu do granic” była
to kolejna potężna manifestacja wiary.
Tylko w Polsce, chrześcijańskiej Polsce,
można tak spontanicznie, bez jakich-
kolwiek zagrożeń (?) wielbić Boga.
Szanujmy ten fakt. „Jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31-39). 

Tak trzymaj, Polsko!!!
Nasze piękne święta pozwalają

nam żyć w tradycyjny sposób, do 
którego jesteśmy przyzwyczajeni od
wieków. Bez względu na subiektywne
zapatrywania niektórych. Choć Orszak
Trzech Króli jest wydarzeniem dosyć

młodym (początki, to rok 2005) 
– doskonale wpisuje się świętowanie
prawie że najstarszego święta chrześci-
jaństwa, jakim jest Objawienie Pańskie.   

Pragnę zwrócić uwagę na jeden
ważny element 6-styczniowych 
Uroczystości. Orszak Trzech Króli 
ukazuje ogromną różnorodność Ko-
ścioła świętego. Bóg chce zamieszkać
w sercu każdego człowieka – bez 
względu na jego pochodzenie, rasę,
kolor skóry, język, sposób myślenia. 

Niektórzy sceptycznie podchodzą
do różnorodności w Kościele. Nie
potra�ą zaakceptować, że Bóg takiej
różnorodności świecie i w Kościele 
pragnie. Dlaczego w różnorodności
widzimy zagrożenie? 

Łatwo może zrodzić się w nas
pokusa myślenia, że dzięki wierze
takiej, jaką otrzymujemy od poprzed-
nich pokoleń, jesteśmy od innych 

lepsi – bardziej uprzywilejowani,
mamy jakby szczególniejsze względy
u Boga. 

Czy dostrzegamy ów prosty fakt,
że bycie chrześcijaninem to wielka 
godność i wybranie? I módlmy się,
by tej godności i wybrania dostąpił 
każdy człowiek.

Co możemy o�arować małemu 
Jezusowi przeżywając nasze święta?
Może pojednanie z ludźmi? Może 
częstszy sakrament pokuty? Może 
swoje talenty?

Trzej Królowie odnaleźli Pana 
Jezusa, ponieważ kierowali się mą-
drością. Często o ludziach, których
widzimy w telewizji mówimy: „mądrale”.
Może niejeden z nich odnalazł Jezusa
6 stycznia – w tej potężnej, prze-
pięknej, barwnej manifestacji wiary?
To byłby godny wstęp do uczczenia
100. Rocznicy naszej Niepodległości.

PRAWDZIWE BOŻE POSPOLITE RUSZENIE

Jadwiga Kulik
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Przeminęły Święta i cały liturgiczny
Okres Bożego Narodzenia. Stawia-
liśmy się dosyć tłumnie – podczas 
przygotowań (Roraty, rekolekcje),
a także na Pasterce oraz w późniejsze
świąteczne dni. Nawet 1 stycznia było
nas na Eucharystii wyjątkowo wielu.

Mieliśmy sporo czasu na chwile 
zadumy. Mnie nasunęło się porów-
nanie Adwentu i Świąt z pielgrzymkami
Jana Pawła II do Ojczyzny.

1979. Pielgrzymka pierwsza, zna-
mienna: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

1983. Druga. Msza święta na
Stadionie Dziesięciolecia (teraz tam
Narodowy). Odzew zebranych na 
każde zdanie Papieża.

1987. Trzecia. Lublin Czuby. 
Napełnieni wiarą, w ulewie po Mszy
świętej, jeden drugiego to ostrzega:
„Duża kałuża”, to proponuje: „Zmie-
ścimy się pod parasolem razem”. 

Częstochowa. Stoimy w Alei NMP
daleko. Ledwo widać papieski tron.
Głucho. Tu nie nagłośniono. Zabrakło

władzom chęci, choć słupy z mega-
fonami stały. Mieszkańcy w otwartych
oknach postawili radioodbiorniki.
Słyszeliśmy transmisję z Radia Wolna
Europa (w czasie Powstania Warszaw-
skiego radiowe informacje z dzielnicy
do dzielnicy przekazywane były przez
Londyn).
Tę wspólnotę uczestnictwa i odpo-
wiedzialności zapamiętam na całe
życie.

Rok 1991. Czwarta. Papież w Radomiu.
Czas zmian. Czas zagospodarowy-
wania wolności. Czas, kiedy „runął 
stary świat w Europie Wschodniej”,
a „na zaproszeniu do papieża widniał
jeszcze podpis Pana Prezydenta 
Wojciecha Jaruzelskiego, ale prze-
mówienie powitalne wygłaszał Pan
Prezydent Lech Wałęsa”.

Przemawiając, Jan Paweł II powie-
dział między innymi: „Budujmy
wspólną przyszłość naszej Ojczyzny
wedle prawa Bożego. (...) Raczej 
odbudowujmy, bo wiele zostało 
zrujnowane (...) w ludziach, w ludzkich
sumieniach, w obyczajach, w opinii 
zbiorowej, w środkach przekazu”. 

Oraz: „Do tego cmentarzyska o�ar
ludzkiego okrucieństwa w naszym 
stuleciu dołącza się inny wielki
cmentarz: cmentarz nienarodzonych,
cmentarz bezbronnych, których twarzy
nie poznała nawet własna matka, 
godząc się lub ulegając presji, aby 
zabrano im życie, zanim jeszcze się 
narodzą. (...) Czy jest taka ludzka 
instancja, czy jest taki parlament, 
który ma prawo zalegalizować za-
bójstwo niewinnej i bezbronnej 
ludzkiej istoty?”

Papież jasno pokazał obowiązki
wierzących. 

O ile łatwiejsze było dla nas pod-
noszenie na duchu, niż wyzwania 
zagospodarowania wolności, kiedy,
ku naszej radości ze zmian, przyszła
na to pora.

Jezus dorasta. Niedługo ruszy, by
dawać sobą wszelkie dobro, aż doj-
dzie do miejsca, w którym razem 
z Nim zrozumiemy, że również w tym
roku, 2018, nie może postąpić inaczej,
by nas zbawić…
Trudne jest życie w wolności. 
Za trudne.

POŚWIĄTECZNIE

Michał Jakaczyński 

W codziennym pacierzu mówimy:
„Bądź wola Twoja”, czyli przyzwalamy,
aby Bóg kierował naszym życiem. 
Jak to jest z tą akceptacją woli Bożej? 

W codziennym życiu ulegamy 
pokusie działania, rzucenia się w wir
pracy, aby budować, produkować, 
wznosić niepowtarzalne dzieła… 
Wszystko po to tylko, aby zadziwić
innych i zdobyć ich uznanie, a może
tylko po to, aby zadowolić własne 
ego…

Jakże często nie zgadzamy się 
z decyzją Boga. Bez najmniejszych 
zahamowań dążymy do własnego
wyśnionego celu. Powszechny „wyścig
szczurów” zawładnął wieloma ludzkimi
głowami, a i sercami (choć serce jest
stworzone tylko i wyłącznie do tego,
by kochać i być kochane; do niczego
innego). Niektórzy na każdym kroku

i na każdy możliwy sposób likwidują
potencjalnych konkurentów. Szcze-
gólnie w internecie z łatwością lokują
się obraźliwe i zwykle agresywne 
komentarze na ich temat. Dzisiaj 
świat zniesławia kolegów, a traci
przyjaciół, którzy sprzeciwiają się złym
poczynaniom. Popularny stał się hejt. 

W życiu trzeba znaleźć właściwą
równowagę między działaniem, a 
modlitwą i czasem dla Pana Boga. 
Gdy Jezus spotkał się w Betanii ze 
swymi przyjaciółmi – z siostrami 
Marią i Martą (Łk 10, 38-42), uświadomił
nam wtedy, że nie chodzi wcale o 
rezygnację z działania, które przecież
wnosi tak wiele dobra w każdą spo-
łeczność; ile o to, aby praca, sprawy
ekonomiczne i dobra materialne 
z tego wynikające nie doprowadziły
nas do utraty wartości wyższych 

i o wiele ważniejszych, które 
wypływają z przyjaźni z Bogiem. 

W krytycznych sytuacjach życio-
wych zawieramy nieraz z Bogiem 
swoiste układy, w których za wysłu-
chanie ważnej dla nas prośby pro-
ponujemy Bogu zrealizowanie jakiegoś
trudnego dla nas postanowienia, 
które z góry – najczęściej bez żadnego
rozeznania – przyjmujemy jako Jego
wolę.

Nie wykluczając tego, iż sam Bóg
może dać człowiekowi natchnienie
do zawarcia takiego układu, musimy
stwierdzić, iż najczęściej układ ten 
wypływa z bardzo kupieckiego 
podejścia do naszej relacji z Bogiem. 

Pomyślmy o woli Bożej przy ukła-
daniu naszych noworocznych 
postanowień.

TROSZCZYSZ SIĘ I NIEPOKOISZ O WIELE 

Jadwiga Kulik

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„W Piśmie Świętym słowo „niebo” 

wskazuje także „miejsce” stworzeń duchowych – aniołów – które otaczają Boga”.
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KRZYŻÓWKA MISYJNA 
DLA DZIECI

Losowanie nagród za tydzień 
w obecności naszych Gości – Misjonarzy.
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Za tydzień będziemy przeżywali w naszej para�i Dzień Misji Pallotyńskich. 
Dlatego wyjątkowo – pomimo ferii – zachęcamy wszystkie dzieci 

do rozwiązania krzyżówki.

1. Przewodniczy Mszy świętej.
2. Jeden z kontynentów, na którym pracują polscy pallotyni.
3. Księgi Pisma Świętego mówiące o życiu Jezusa.
4. Ten kolor w różańcu misyjnym oznacza Arykę.
5. Głoszą Ewangelię w dalekich krajach. 
6. Jezus nakazał udzielać go wszystkim narodom.
7. Miejscowość, w której znajduje się Seminarium Księży Pallotynów.
8. Trzeba o niej codziennie pamiętać i o�arować także w intencji misji.

Imię i nazwisko: ..............................................................

Szkoła i klasa: ..................................................................

Od dziś rusza trzeci projekt – owoc
zaangażowania ludzi świeckich.
Kolejna inicjatywa. Kolejna próba,
byśmy mogli poprawiać świat. 
Działanie ludzi świeckich bardzo 
cieszy – ukazuje Pełnię Kościoła.

Po „Wielkiej Pokucie” i „Różańcu 
do Granic” chcemy być z tymi, którzy
obecnie szczególnie potrzebują
pomocy. Otóż w wielu świątyniach, 
dziś (lub w ciągu najbliższych tygodni)
będą sprawowane Msze święte
według formularza „za uchodźców
i wygnańców”.

Ilu para�om uda się włączyć 
w tę ogólnopolską akcję?

Pewnie i ta będzie, jak poprzednie, 
iskrą dla świata.

Winniśmy jesteśmy to, jako spad-
kobiercy, tej co, z niemałymi trud-
nościami – tak w życiu doczesnym, 
jak i wiecznym – rozpala iskrę Bożego
Miłosierdzia, św. Faustynie.

NARODOWE 
MODLITWY

Michał Jakaczyński

„Chrześcijanie, którzy oddają swe życie z miłości, pomagają wielu ludziom w leczeniu się 
lub umieraniu w pokoju w pozbawionych środków szpitalach, albo towarzyszą osobom zniewolonym 

przez różne uzależnienia w najbardziej ubogich miejscach ziemi, 
lub troszczą się o edukację dzieci i młodzieży albo o osoby starsze, opuszczone przez wszystkich, 

bądź starają się przekazywać wartości w nieprzyjaznych środowiskach, 
albo też poświęcają się na wiele innych sposobów, ukazujących niezmierzoną miłość do ludzkości, 

jaką natchnął nas Bóg, który stał się człowiekiem”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Chociaż Liturgia 
świętuje w szczególny sposób 

Pięćdziesiątnicę 
podczas dorocznej uroczystości,
która kończy „Wielką Niedzielę”,

jest ona wpisana - właśnie 
ze względu na swą ścisłą więź 
z tajemnicą paschalną - także 

w głębokie znaczenie 
każdej niedzieli”.

ŚW. JAN PAWEŁ II
 MÓWI 

O NIEDZIELI
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEKALENDARZ
LITURGICZNY

14 stycznia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ordona, Hilarego, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 3, 3b-10. 19
PSALM 40, 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
2. czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
EWANGELIA: J 1, 35-42

15 stycznia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aleksandra, Pawła, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 15, 16-23
PSALM 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

16 stycznia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 16, 1-13
PSALM 89, 20. 21-22. 27-28
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

17 stycznia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Mariana, Jana, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51
PSALM 144, 1b-2. 9-10
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

18 stycznia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
PSALM 56, 2-3. 9-10. 12-13
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

19 stycznia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 24, 3-21
PSALM 57, 2. 3-4. 6 i 11
EWANGELIA: Mk 3, 13-19

20 stycznia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Fabiana, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
PSALM 80, 2 i 3b. 5-7
EWANGELIA: Mk 3, 20-21

1. Dziś o godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo. 

2. Dziś po Mszy świętej wieczornej w kawiarence spotkanie opłatkowe 
dla Pielgrzymów „Białej 11”. 

3. W przyszłą niedzielę, 21 stycznia, będziemy obchodzili w naszej para�i
Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
Tego dnia będziemy dziękowali Bogu za wszystkich ludzi świeckich 
angażujących się w Zjednoczenie oraz za siostry pallotynki i księży 
i braci pallotynów. Będzie to także dzień dziękczynienia za wszystkie
pallotyńskie misje. W przyszłą niedzielę będziemy gościli księży, którzy
pracowali w krajach misyjnych: ks. Marka Pasiuka SAC oraz ks. Benjamina
Bahaski Bavakalwandze SAC. Po Mszach świętych będzie można złożyć
do puszek o�arę dla misjonarzy – pallotynów posługujących na całym 
świecie.

4. Przez kilka najbliższych dni na parkingu przed kościołem będzie stał 
kontener na makulaturę. Dochód ze zbiórki makulatury jest przeznaczony
na potrzeby grupy pielgrzymkowej „Biała 11”.

wtorek, 16 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 15, 17 i 22

piątek, 19 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Sandomierska 9 i 11

poniedziałek, 15 stycznia, od godz. 1500

ul. Kolejowa 
ul. Mazowieckiego 4, 9 i 9A
ul. Staroopatowska 22 i 24
ul. Grenadierów 6 sobota, 20 stycznia, 

od godz. 900

ul. Sandomierska 16
ul. Cisowa 5

czwartek, 18 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Sandomierska 13, 24, 28 i 30

poniedziałek, 22 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Gagarina 25

środa, 17 stycznia, od godz. 1500

ul. Grenadierów 5, 7/9, 8 i 10
ul. Jana Pawła II 4

Wspólnota dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zaprasza do wzięcia udziału 
w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. 

Wyjazd do Częstochowy 
sprzed naszego kościoła 

w czwartek, 1 lutego, o godz. 1630. 
Powrót 2 lutego ok. godz. 630. 

Koszt wyjazdu: 40 zł. 
Zapisy pod numerem telefonu: 48 366 42 32.

ZAPROSZENIE

 godz. 630, 800, 915, 
1030 (dla młodzieży),  

1145 (dla dzieci), 
1300 i 1800.

Porządek Mszy świętych 
niedzielnych 

w naszej parafii:


