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Ewangelia: J 1, 29−34
Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, któ−
ry jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
„Ten nad którym ujrzysz Ducha zstępującego
i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadec−
two, że On jest Synem Bożym.

Ludziom zgro−
madzonym nad Jor−
danem św. Jan uka−
zuje Chrystusa jako

Baranka Bożego: „Oto Baranek Boży, któ−
ry gładzi grzechy świata” /J 1, 29/. Na po−
twierdzenie swego świadectwa Jan powo−
łuje się na autorytet samego Boga, który
powiedział do niego: „Ten nad kim ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego na
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym” /J 1, 33/.

W czasie chrztu Jezusa Chrystusa Jan uj−
rzał nie tylko Ducha Bożego, ale całą Trój−
cę Świętą. Dlatego mógł śmiało oświadczyć,
że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem
i obiecanym Barankiem Bożym.

Od chrztu w Jordanie, od epifanii, tj.
objawienia Mesjasza światu, Chrystus
zaczyna głosić Dobrą Nowinę. Będzie
ona wychodziła z życia i życia dotyczy−
ła. Przez nią Chrystus udowodnił, że
przyszedł na świat pomóc tym, którzy
cierpią i rozweselić tych, którzy płaczą.
Jako łagodny baranek nikogo nie odrzu−
ci od siebie, nikim nie wzgardzi, wszy−
scy znajdą u Niego pociechę, pomoc
i nadzieję.

Przyjacielu, warto takiego Mesjasza
poznać, warto mu zaufać i naśladować
Go w życiu.

ks. Ireneusz

Baranek Boży

Abiszag. Dziewczyna z Szunem w doli−
nie Ezdrelon, której zlecono opiekę nad
starzejącym się Dawidem (1 Krl 1,
3−4.15). Po śmierci Dawida ubiegał się
o nią jego syn, Adoniasz (1 Krl 2, 13−25).
Abiszaj. Wg 1 Krn 2, 16 był bratem Jo−
aba. Walczył pod dowództwem Dawida
z Filistynami, Saulem i Abnerem. Gdy
Abner przystał do Dawida Abiszaj wspó−
łdziałał w jego zabójstwie, za co został
przez Dawida przeklęty (2 Sm 3, 28−30).
Później jednak ponownie przywrócony
do łask, był dowódcą wojsk Dawida
(2 Sm 20, 6).
Abner. Syn Nera, stryja Saula, wywo−
dzący się z pokolenia Beniamina (1 Sm
14, 50n). Był wodzem wojsk Saula
w walce przeciw Dawidowi (1 Sm 17,
55) i ogłosił królem Izraela syna Saula,
Iszbaala (2 Sm 2,8−3,1). Przeszedł póź−
niej na stronę Dawida, lecz został zamor−
dowany przez swego rywala Joaba (2 Sm
3, 27). Dawid opłakiwał jego śmierć
(2 Sm 3, 28−39).
Achab. Król Izraela (874/3−853 przed
Chrystusem), dobry administrator i poli−
tyk. Dzięki małżeństwu z Izebel umoc−
nił swoje stosunki z Fenicją. Tolerując
kult Baala, krzewiony przez  żonę, nara−
ził się prorokowi Eliaszowi (1 Krl 16, 29−
22, 40). Zginął w walce z Aramejczyka−
mi (1 Krl 22, 34−40).

Jan znajduje się na scenie. Nie ulega
jednak pokusie zostania gwiazdą albo
guru. Unika rozgłosu i popularności,
aby przygotować drogę komuś inne−
mu – Jezusowi, a tym samym Bogu,
który nie chce pozostawać daleko od
ludzi.

Przygotować drogę

Módlmy się o zjednoczenie
chrześcijan całego świata.
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KATECHEZA
Pomocnicy Boga

Chociaż Bóg jest Wszechmogącym, Niezależnym od jakiejkolwiek oso−
by, ani siły, Doskonałym Stwórcą, w realizacji swojego zamysłu posłu−
guje się współudziałem swoich stworzeń. Fakt ten świadczy o niezwy−
kłej dobroci i miłości Bożej, którą pragnie nas − ludzi − obdarować.

W naszej codzienności bez przerwy ten dar wykorzystujemy. Dokonu−
jąc decyzji mniej lub bardziej istotnych posługujemy się wolnością, któ−
rej źródłem jest Bóg. Jednocześnie możemy przyczynić się do wypełnia−
nia Jego zbawczego planu. Bóg powierzył nam ziemię, abyśmy czynili
ją sobie poddaną. Jakże dużo potrzebujemy zatem mądrości i otwarcia
na Boże natchnienia, abyśmy umieli odczytać wolę Boga. Każda sytu−
acja w naszym życiu jest szansą przybliżania pełni i doskonałości dzieła
stworzenia.

„Ludzie, często nieświadomi współpracownicy woli Bożej, mogą wejść
w sposób dobrowolny w Boży zamysł przez swoje działania, przez swo−
je modlitwy, a także przez swoje cierpienia” /KKK 307/.

Ta prawda, którą przybliża nam Katechizm Kościoła Katolickiego, może
stać się źródłem radości, ponieważ dzięki Bożemu Miłosierdziu może−
my nazywać się nie tylko stworzeniem, ale i współpracownikami Boga.

Nasuwają się tutaj Jezusowe słowa wypowiedziane do uczniów, a prze−
kazane nam w Ewangelii według św. Jana: „Już was nie nazywam sługa−
mi, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was swoimi przy−
jaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego”(J 15,15).

Jesteśmy Bożymi sługami, dziećmi Boga i Jego przyjaciółmi, jeste−
śmy również Bożymi pomocnikami w wypełnianiu Bożego planu zba−
wienia. Starajmy się niestrudzenie zgłębiać tę prawdę i pamiętając, że to
Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą (Flp
2,13), prośmy o siły i energię na ten rok − tylko z Bożą pomocą możemy
owocnie go przeżyć.

ks. Tomasz

…Styczniowe, złociste słońce
Przetarło zaspane oczy;
Spojrzało słoneczko dokoła, myśląc:
„Dzisiejszy dzień (jutro też zresztą),
będzie z pewnością − uroczy…
Spoglądam na Ziemię z wysoka
i widzę niezwykłą krzątaninę,
Bo tam, na Ziemi, w Dzień Babci i Dziadzi
Każdy maluch i trochę starsze dziecko
Z niezwykle tajemniczą miną
Szykują niespodzianki − dla tych Kochanych, Najdroższych
Wszystko więc pięknie być musi;
Bo to prezenty od Wnuczka i od maleńkiej Wnusi!”
Najdrożsi − Dziadunio i Babcia −
− Istoty Najmilsze na świecie;
I wy, wnuczęta kochane,
Wspaniale o tym wiecie!
To w Babci objęciach właśnie
Małgosiu, Tereniu, Mareczku
znajdziecie najwięcej ciepła…
Babunia Was kocha serdecznie
Całusy rozdaje gorące,
Łzy wasze osusza chusteczką
Gdy krzywda, czy bieda was spotka
(I gdy z rozpaczą pytacie: „Na zawsze
zostało już słońce?”)
pocieszy wesołą bajeczką…
U Babci (choć samej nielekko),
jest zawsze tak miło i…słodko
Jak w wierszu poetki Chotomskiej −
− Babuni świat − „pachnie szarlotką”.
Dla Babci skarbami jesteście, wy, Jej najmilsze wnuki!
Babunia was nauczy niejednej trudnej sztuki
A przede wszystkim − jak  żyć dobrze,
jak kochać Pana Boga,
Babunia − stareńka, czy młodsza,
Jest dla Was, miłe Wnuczęta,
Kochana, Wspaniała, Droga!
A Dziadziuś, ten cichy Dziadunio
obdarza was zawsze czułością
Z dobrocią na was spogląda
bo − kocha wszystkie wnuki
tą najprawdziwszą miłością!
I gdy cukierka dostanie
To − nigdy nie zje go sam,
Myśląc swym sercem ogromnym:
„Ja przecież wnuczęta mam…
Z pewnością zjedzą go chętnie,
gdy przyjdą do mnie z wizytą,
z zadaniem do rozwiązania, lub, tak, ot
o coś zapytać…
Tak kocham te swoje wnuki,
że chociaż sam nie mam wiele,
to − porozmawiam z nimi, czekoladkami obdzielę…”
………………………………………
Tacy są Babcia i Dziadziuś,
Ogromne Serca mają!
Choć wzrok słabszy, srebrne włosy,
a nieraz i ręce już drżące
To właśnie drżącymi rękami
wnuczęta tulą i pieszczą;
tak bardzo je kochają!
…………………………………………
Dzisiaj więc, Drogie Dzieci,
pomyślcie o tym, by
dać Babciom i Dziadziusiom
choć mały, skromny kwiat
(bratki, konwalie − czy bzy),
Życzenia złożyć gorące
(Na chwilkę ubędzie im lat…)
A zobaczycie w Ich oczach
Słońce − świecące przez…łzy!

Katarzyna Wilczyńska

Gorące Serca Babć i Dziadziusiów

Mamy dobrą wiadomość, wiadomość o radości,
szczęściu, pokoju, otartych łzach, śmiechu i tań−
cu, świętowaniu i weseleniu się. Jest to wiado−
mość o Jezusie, o tym, jak sprawił, że podniosły

się opuszczone głowy, jak przebaczył winy i od−
puścił grzechy, jak wyznaczył granice śmier−
ci. Przy tym wszystkim Jezus nie był naiw−
niakiem chowającym głowę w piasek. Z wła−
snego doświadczenia wiedział o lękach i za−

grożeniach człowieka. Dlatego ludzie tłumnie
za Nim chodzili. Byli ciekawi Jego rady na prze−
trwanie.

W świecie złych wiadomości…
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Gdy chrześcijanie modlą się razem,
wówczas cel, jakim jest zjednoczenie,
wydaje się bliższy. Długa historia chrze−
ścijan znaczona wielorakim rozbiciem,
wydaje się jakby układać na nowo, dą−
żąc do źródła swej jedności, którym jest
Jezus Chrystus. On jest „wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8).
We wspólnocie modlitwy Chrystus jest
rzeczywiście obecny: modli się „w nas”,
„z nami”, i „za nas”. On przewodzi sam
naszej modlitwie w tym Duchu Pocie−
szycielu, którego przyobiecał i dał Ko−
ściołowi, kiedy go ustanowił w jego pier−
wotnej jedności, jeszcze w jerozolim−
skim wieczerniku.

Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat
wspólnej modlitwie − modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa.
Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bar−
dziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile
mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy.
Jeśli będą się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa,
będą mieli odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów,
odnajdując się w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu
Świętym ponad wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi.

Jan Paweł II

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan − 18−25 stycznia

Każdy z nas ma różnych przyjaciół,
kolegów z pracy lub ze szkoły. Naszymi
przyjaciółmi mogą być także zwierzęta.
Dla młodszych dzieci przyjaciółmi mogą
być zabawki. Przyjaciół znajdujemy tak−
że w książkach. Z wiekiem jednak wy−
rastamy z zabawek, zmieniamy książki.

Jest taka Książka, z której nie można
„wyrosnąć”, którą czyta dziecko, doro−
sły człowiek, a także starzec. Ta Książka
przemawia do wszystkich ludzi. Jest Ona
obecna w całym naszym życiu od uro−
dzenia, aż po śmierć. Tą Książką jest Pi−
smo Święte. Szczególne miejsce zajmu−
je Ono w Kościele. Z Niego czytamy
podczas udzielania chrztu, podczas ślu−
bu, pogrzebu.

Dlaczego Pismo Święte wszędzie prze−
bywa z nami? Ponieważ jest ono prezen−
tem od Pana Boga. Pismo Święte jest
Bożym Listem, przez który nasz Bóg Oj−
ciec mówi do nas, gdy słuchamy Go

w kościele, lub sami czytamy Go w domu.
Znamy zapewne wszyscy przysłowie:
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy
w biedzie”. Tylko ten człowiek zasługuje

na miano naszego przyjaciela, który pra−
gnie naszego szczęścia i pomaga w trud−
nościach, na którego zawsze możemy li−
czyć. Taką przyjaźń ofiaruje nam Pan
Bóg poprzez Pismo Święte. Bóg zna
nasze życie, wie o naszych wadach, sła−
bościach, zna nasze grzechy. Ponieważ
nie zawsze pomóc nam mogą ludzie −
Bóg przez Pismo Święte przychodzi nam
z pomocą. W tej Księdze mówi: co ma−
my robić, jak żyć, by stawać się Jego
przyjaciółmi. Bóg − nasz Przyjaciel daje
nam Pismo Święte jako życiowy prze−
wodnik, który pokazuje drogę prowa−
dzącą do nieba.

Czytając Pismo Święte pogłębiamy
swoją wiarę. Pomyślmy, czy w naszych
domach jest Pismo Święte? Jakie zajmu−
je miejsce? Czy nie bierzemy Go do rąk,
tylko wtedy gdy ksiądz przychodzi z wi−
zytą duszpasterską − kolędą?

Monika Grzesiak

Pytanie ekumeniczne
Niektórzy chrześcijanie tak odnoszą
się do kwestii ekumenizmu, jak gdy−
by oczekiwano od nich odpowiedzi
na pytanie: „Czy Pan/Pani interesu−
je się szachami? Jeśli tak, to kwestię
tę można spokojnie pozostawić ja−
kiemuś tam „Stowarzyszeniu Sza−
chistów”! Podział jednak Kościołów
– konfesyjny apartheid – powinien
być skandalem dla każdego, kto
przyznaje się do Chrystusa, ponie−
waż wyraźnie przeczy wyrażonej
przez Niego woli. Problem ekume−
niczny jest kłopotliwy? Czy wiemy,
co właściwie znaczy? Sądzę, że tyle:
„Czy ja jako katolicki czy prawo−
sławny, czy protestancki chrześcija−
nin całym sercem pragnę stać się ka−
tolickoprawosławnoprotestanckim
chrześcijaninem?” Jezus Chrystus,
Pan wszystkich Kościołów, tak wła−
śnie stawia pytanie.

Pismo Święte − naszym Przyjacielem
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ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 − Nabożeństwo Kolędowe.
2. Dziś o godz. 13.00 i 14.00 w sali nr 2 odbędą się Jasełka przygo−

towane przez dzieci i młodzież naszej parafii. Serdecznie zapra−
szamy.

3. W piątek, 22 stycznia, przypada Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego − Za−
łożyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego − Księży Pallotynów.
W piątek Msze św. ku czci Świętego Wincentego Pallottiego jak w dni powsze−
dnie. Po Mszach św. możliwość ucałowania relikwii.
Zewnętrzną uroczystość ku czci Św. Wincentego Pallottiego będziemy obcho−
dzić w przyszłą niedzielę. Homilie podczas wszystkich Mszy św. głosić będzie
nasz parafianin ks. Sławomir Stancelewicz. Będzie to jego równoczesne poże−
gnanie przed wyjazdem na Misje do Wenezueli. Główna Msza św. pożegnalna
będzie o godz. 13.00. Homilię na tej Mszy wygłosi Delegat Sekretariatu Misyj−
nego.

4. W przyszłą niedzielę nasz alumn Stanisław Zarosa otrzyma w Warszawie Świę−
cenia Diakonatu. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

5. Od 18 do 25 stycznia będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrze−
ścijan. W naszym kościele spotykamy się w tych dniach na wspólnej ekume−
nicznej modlitwie o godz. 18.00.

6. Młodzież klas VIII szkoły podstawowej nr 23 i ich rodziców zapraszamy na
Mszę św. w piątek, 22 stycznia na godz. 16.30 do małego kościoła.

Porządek wizyty duszpasterskiej
Codziennie od godz. 14.30

Dziś od godz. 15.00 − ul. PCK 9/11
18.01.99 (pn) − ul. Sandomierska 24, 26, 28 i 30
19.01.99 (wt) − ul. Jana Pawła II i Cisowa 1 i 3
20.01.99 (śr) − ul. Cisowa 5 i 7 i Świętokrzyska 1, 2, 3a, 4, 5 i 9
21.01.99 (cz) − ul. Świętokrzyska 11, 13 i 15
22.01.99 (pt) − ul. Świętokrzyska 17 i 21

Jeżeli ktoś został pominięty w czasie wizyty duszpasterskiej lub był nieobecny,
a chciałby przyjąć księdza, niech zgłosi się do zakrystii lub kancelarii parafialnej do
czwartku włącznie. Tych wszystkich odwiedzimy w piątek, 22 stycznia od godz. 14.30.

Związek małżeński zawarli:

Beata Monika Wnuk
i Robert Hernik

Odeszli do Pana:

Zofia Domagała − l. 66
Kazimierz Wyszomierski − l. 77
Halina Buczek − l. 72

W 25. rocznicę ślubu Barbary i Janusza,
w 4. rocznicę ślubu Katarzyny i Marka,
w 60. rocznicę urodzin Stanisława,
w 25. rocznicę urodzin Mariusza,
w 20. rocznicę urodzin Norberta,
w 16 rocznicę urodzin Agnieszki
życzymy wielu łask Bożych i opieki
Najświętszej Marii Panny

Redakcja

W Dniu Imienin Naszej Kochanej
Redaktor Naczelnej – Agnieszce
Gawlik ¿yczymy, aby nowonaro-
dzony Jezus da³ Jej tyle rado�ci,
mi³o�ci i dobroci, by mog³a nimi
obdarzaæ innych ludzi bez koñca
i takiego optymizmu, by
zawsze mog³a pogod-
nie patrzeæ w ¿ycie

Współpracownicy

Wszystkim Babciom
i Dziadkom z okazji Ich
Święta składamy najser−
deczniejsze życzenia.

Niechaj Wasze dni upły−
wają w dobrym zdrowiu,
niech przepełnia je radość,
wewnętrzny spokój i łaska
Boża.

Litery z pól od 1 do 22 utworz¹ rozwi¹zanie Rozwiązanie krzyżówki z numeru 207
brzmi „Trzej królowie Kacper, Melchior
i Baltazar”.
Nagrodę niespodziankę otrzymuje Ewa
Budzyńska, którą można odebrać w księ−
garni parafialnej.

Szyfrogram


