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EWANGELIA NA DRUG Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                   J 1,29-34                      
 
Duch Święty spoczął na Jezusie 
     
 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Ja Go przedtem nie 
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.  
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który 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 świadectwo, że On jest Synem Bożym. 

●●● 
Jorge Borges napisał opowiadanie pt. „Biblioteka Babel”. Przenosi ono nas w czasie i przestrzeni do 
biblioteki, która zawiera wszystkie, absolutnie wszystkie książki świata. Nie ma w rozległym 
księgozbiorze dwóch identycznych egzemplarzy. Pierwszym wrażeniem było niezmierne szczęście. 
Powstał jednak problem: nie można przeczytać wszystkich książek. Wówczas ludzie w labiryncie 
szaf i regałów rozpoczęli poszukiwanie tej jednej jedynej, która zawierałaby pełną informacje i 
tłumaczyła wszystkie inne księgi. 
Ale oto Jan Chrzciciel wskaże i zawoła: 

„Oto ksi ęga życia”! 
Uczestnicząc w życiu Kościoła nie musimy zgadywać, jakiej księgi szukamy, wiemy: chodzi o Biblię. 
Oto księga życia. Dla każdego z nas. Gdyby Jezus pozostał w Niej zakurzony i nierozpoznany z 
przerażeniem stwierdzimy, iż nasze życie traci sens. Mijamy się ze szczęściem. Aby poznać 
Chrystusa, aby poznać wolę Bożą, trzeba czytać Słowo Boże. Wprawdzie jedna jest Ewangelia, ale w 
czterech ujęciach. Mamy zatem po trzy miesiące, aby przeczytać każdą z nich. Ewangelię wg św. 
Marka — do końca marca, wg św. Mateusza — do końca czerwca, Łukasza — do końca 
października i jako ostatnią — Ewangelię wg św. Jana. Jest  co robić, ale też zadanie przed nami 
piękne. Zauważmy, że Jan Chrzciciel odkrywa Jezusa nie w świątyni, lecz nad Jordanem, wśród 
codziennych ludzkich spraw i zmagań. Czytaj w domu. Poznawaj Jezusa wśród swoich zajęć i prac. 
Nie pozwól, aby Słowo pozostało na półce, nie pozwól, aby było zakurzone i nierozpoznane. Jest ono  
dobrą radą i ma moc oczyszczenia. Pozwól, niech Jezus mówi do ciebie przez Ewangelię.  

  

     
Spotkanie Opłatkowe uświetnił zespół „Czerniewiczanie” pod 

kierownictwem Pana Kazimierza Derenia. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapisuję chętnych na całonocne czuwanie w Częstochowie. Wyjeżdżamy 3 lutego,  
    tj. w czwartek o godz. 17.30  z Pl. JP II. 
2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy z Ks. Waldemarem 
   mieszkańców: 
  17. I poniedz.   od g. 10.00 Lechów – rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi. 
  18. I wtorek     od g. 10.00 Annopol Duży i Mały – rozpocz.z przeciwnych stron ku 
                                                                                        środkowi. 
  19. I środa        od g. 10.00 Wielka Wola Trakt - rozpocz.z przeciwnych stron ku 
                                                                                        środkowi. 
  20. I czwartek od g. 10.00 Studzianki RSP i Studzianki za autostradą od nr.30 do 46; 
          od g. 10.00 Czerniewice za szkołą: ul. Północna, Szkolna, Zagóry. 

    15. I sobota      od g. 10.00 Czerniewice, ul. Mazowiecka - po stronie kościoła 
                                               /rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi/. 
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Piotr Rokicki i śp. Stanisław Domański – pokój ich duszom. 
●●● 

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Dawida Pasika - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary,prawdy i miło ści. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Dowódca wzywa: 
- Kompania zbiórka na placu apelowym, bo Matka Boska nawiedziła naszą kompanię. 
Po odliczeniu składu osobowego pada rozkaz: 
- Bosek, wystąp – matka przyjechała. 

- Co to jest wiatr? - pyta nauczyciel. 
- Wiatr to powietrze, któremu bardzo się spieszy.      

     
 

Pani Helena z Ks. Krzysztofem,                        Pani Janina z Panem Marianem. 
 



INTENCJE 
                                                PONIEDZIAŁEK  17. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    WTOREK  18. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    ŚRODA  19. 01. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
              O Boże błogosławieństwo dla babci Marysi /int. od wnucząt/. 
          Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak; 
                +Mariusza Gieracha /int. imieninowa/; 
                + Teresę Jankowską /int. od wnuczki Wiktorii/; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od mieszkańców ul. Akacjowej/; 
                +Jana Walaszczyka /int. od syna Krzysztofa z rodziną/; 
                +Jana Szurmańskiego /int. od syna Mirosława z rodziną/. 
                                                                 CZWARTEK  20. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                                                   PIĄTEK  21. 01. 2011 
         DZIEŃ BABCI 
  9.00 --------------- 
                                                   SOBOTA  22. 01. 2011 
     DZIEŃ DZIADKA 
16.00 Ślub – Edyta Kozitulska i Łukasz Rudzki. 
 
                 NIEDZIELA 23. 01. 2011 
  9.00 Za +Adama Stefanowskiego oraz cr. Stefanowskich i Włodarczyków; 
               +Antoniego Szklarka w 8 rocz. śmierci /int. od syna Wojciecha z rodziną/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Martyny K ępa z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kacperka z racji 5 rocz.  
                   urodzin. 
16.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich oraz teściów Frontczaków. 

 

     
 
Pani Maria z Panią Zofią /Pani Maria  Pan Czesław z Panią Janiną /Pani 
złożyła wszystkim życzenia noworoczne, Janina to wesoły gawędziarz. Rozbawiła 
które sama ułożyła w formie wiersza/.         całe towarzystwo/. 
 


