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Powołanie pierwszych uczniów 
 

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 nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.  

 

 
    
Swoim pytaniem: „Czego szukacie?” Pan Jezus skłonił tych dwóch uczniów, by 
uświadomili sobie, czego od Niego oczekują. I przed nami staje dziś podobne pytanie: 
Gdzie mieszka Pan Jezus w tym naszym dzisiejszym świecie?... Wtedy był wędrownym 
nauczycielem – głosił Dobrą Nowinę. Ludzie zachwyceni Jego nauczaniem i czynami 
chcieli Go nieraz zatrzymać. I wtedy bywało, że po prostu znikał, uciekał, szedł do 
innych miejscowości. Bo nie tylko chorzy czekali na Niego. Także obciążeni grzechami 
szukali u Niego miłosierdzia. To było zarazem wejście na drogę, którą jest On sam. 
Ale na tej Jego drodze może nas spotkać wiele niezrozumienia – nawet ze strony 
najbli ższych. Dla chłopaka czy dziewczyny ze sprzeciwem może się spotkać ich 
decyzja uczęszczania na lekcje religii czy świadoma obecność na niedzielnej Mszy św. 
Ale pamiętajmy, że to Jezus nas wyprzedza, nie my Jego.  
Wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii, kiedy to do Pana Jezusa Andrzej przyprowadza 
swojego brata Szymona, stanowi wzór dla każdej wspólnoty, ukształtowanej w Imię 
Jezusa Chrystusa, która nie może istnieć tylko dla siebie, nie może być zamkniętą 
enklawą. Mamy promieniować, choćby tak serdecznym słowem radości, jak postaci z 
Ewangelii, które wołają: „Znale źliśmy Mesjasza!”. Bo wiara jest łaską, jest Bożym 
darem, którym mamy dzielić się z innymi.  
Kiedy wiemy, gdzie ktoś mieszka, jakie jest jego mieszkanie, jak urządzone itp... 
wiemy już trochę, kim on jest. Dlatego Jezusowe: „Chodźcie, a zobaczycie” jest 
zaproszeniem do bliskości, do zapoznania się. To nie jest tylko spotkanie w drodze.  
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską  Ks. Proboszcz wspólnie z 
Ks. Waldemarem odwiedzą mieszkańców: 
20 I  /wtorek g. 10.00/    - Studzianki Nowe / tzw. Wrzoski/ i Studzianki + RSP; 
21 I  /środa g. 18.00 /     - Czerniewice: ul. Północna i Szkolna /bez Domu     
                                            Nauczyciela/ oraz Zagóry – z dwóch stron; 
23 I  /piątek g. 16.00/     -Czerniewice, ul.Szkolna – Dom Nauczyciela i Oś  
                                          Skarpa: ul. Zachodnia; 
24 I /sobota g. 10.00/      -Czerniewice: ul. Mazowiecka /po przeciwnej stronie 
                                          K-ła/ od wys. ul. K. Kika do końca – z obu stron. 
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

 

 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ 
Śp. Władysław Miksa -  pokój Jego duszy. 

 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
 

Przychodzi kobieta do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze! Pies mnie ugryzł! 
- Gdzie? - pyta lekarz. 
- Na rogu koło poczty. 
 
Córeczka pyta mamę: 
- Dlaczego wyszłaś za tatusia? 
- Ty dziecko też zaczynasz się dziwić? 
 
Mąż wraca nad ranem do domu. Żona pyta:  
- Gdzie byłeś? Całą noc czekałam i nie zmrużyłam nawet oka.  
Mąż zmęczonym głosem:  
- A myślisz, że ja spałem? 
 
Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem. 
- Co ci się stało? - pyta mama. 
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą 
monetę! 
- I zostawił cię w takim stanie? 
- O, nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych monet! 
 



 
 

.INTENCJE 
 

                                               PONIEDZIAŁEK 19. 01. 2009. 
 9.00 Za  +Mariusza Michalaka. 
 
                                                     WTOREK 20. 01. 2009 
 9.00 …… 
                                                                
                                                               ŚRODA 21. 01. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Jolanty i Grzegorza w 26 rocz. ślubu 
                  i ich dzieci. 

Za +Jana w 15 rocz. śmierci i Michalin ę Matyjaszczyków; 
     +Zofię i Mieczysława Moczarskich /int. od Sióstr Nazaretanek/; 
     +Jana Sołtysiaka w 3 rocz. śmierci, Józefę i Wojciecha Gierach; 
     +Emilię Trzeciecką w 30 rocz. śmierci i Stefana oraz Krystynę Wysmyk; 
     +Mariannę Skoneczną / int. od wnuczki Bogumiły  z mężem /; 
     +Władysława Miksę /int. od syna Krzysztofa z rodziną/; 
     +Irenę Rochala /int. od szwagierki Barbary z rodziną/.  

 
                                             CZWARTEK 22. 01. 2009 
 9.00 …… 
  
                                                     PIĄTEK 23. 01 2009 
 9.00 …… 
 
 
                                                      SOBOTA 24. 01. 2009 
 9.00 …… 
 
  
                                                      NIEDZIELA 25. 01. 2009. 
  9.00 Za +Antoniego Szklarka w 6 rocz. śmierci, cr. Staszewskich, Gacków 
                  i Szklarków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Mieczysława w 45 rocz.  
                  ślubu oraz ich dzieci i wnuków; 
          Za Parafian. 
16.00 Za +Józefa /w 24 rocz. śm./ i Zofię /w 14 rocz. śm./ Gliszczyńskich, dziadków 
                  Lipskich i teściów Frączaków. 
 
 
 
 
 


