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21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka
Wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia
i Bożego błogosławieństwa
życzą Parafianie z Ks. Krzysztofem i Ks. Arturem
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EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Powołanie pierwszych uczniów
Jan stał 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.

●●●
Nasza dzisiejsza sytuacja jest bardzo różna od tej, w której znaleźli się uczniowie Jana.
Nie możemy, tak jak oni, zobaczyć, gdzie mieszka Jezus. Jednak pytanie: „Nauczycielu,
gdzie mieszkasz?”, zdaje się nie tracić nic ze swej aktualności. Wprost przeciwnie: dziś
brzmi jeszcze mocniej i w jakimś sensie jest dużo ciekawsze.
Czytając dzisiejszą Ewangelię, także my możemy zapytać Jezusa: „gdzie mieszkasz?”
Bo przecież w tym pytaniu najbardziej chodzi o nas samych: jak możemy Go spotkać i jak
możemy Go lepiej poznać. Gdybyśmy sięgnęli po Ewangelię i prześledzili różne
wypowiedzi Chrystusa, zauważymy, że odpowiedzią na pytanie, gdzie Go spotykamy, jest
sam człowiek — Bóg jest tam, gdzie jest człowiek. To właśnie człowiek — ludzkie serce
jest właściwym domem Boga. On jest tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego
imię i pośród nas jest Jego Królestwo... Spójrzmy więc na nasze domy i miejsca pracy.
Posłuchajmy naszych codziennych rozmów, wsłuchajmy się w ich tematy i w wypowiadane
opinie. Przyjrzyjmy się gazetom, które czytamy, oceńmy filmy i programy, które oglądamy
w telewizji. Zastanówmy się, jak wypełniamy powierzone nam zadania, czy jesteśmy
uczciwi i sumienni w naszej pracy. Jak traktujemy ludzi, których mamy obok siebie,
najbliższych i współpracowników?
Chrystus chce mieszkać pośród nas. Trzeba Mu jednak przygotować odpowiednie
miejsce w naszym życiu. Spoglądając na naszą codzienność — na osobistą postawę i na
stosunek do innych — pytajmy się nieustannie, czy Jezus znajdzie sobie miejsce pośród
nas?

OGŁOSZENIA
2. Zapisuję na czuwanie całonocne przed obrazem Matki Bożej w Częstochowie.
Wyjeżdżamy 17 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II.
Koszt przejazdu, jak co roku, 25 zł wpłacane przy zapisie.
5. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę wspólnie z Ks.
Arturem mieszkańców:
17 I wtorek od g. 14.00 – ul. Zachodnia i Dom Nauczyciela;
18 I środa
od g. 10.00 – Studzianki Wieś /rozpoczniemy z przeciwnych stron/;
19 I czwartek od g. 14.00 – Czerniewice za szkołą, tzn. ul. Północna, Szkolna
i Zagóry oraz Czerniewice ul. Kasztanowa;
20 I piątek od g. 10.00 – Czerniewice ul. Południowa /tzw. Parcela po Trakcie/
od g. 15.00 - Czerniewice, ul. Lipowa i Łąkowa;
21 I sobota od g. 10.00 – Czerniewice, ul Mazowiecka po przeciwnej str. kościoła
od wysokości ul. K. Kika do kościoła /rozpoczniemy
z przeciwnych stron ku środkowi/.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Edward Kacprzyk - pokój jej duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Koleżanka zwierza sie koleżance:
- Mąż chce się ze mną rozwieść.
- Ale dlaczego?
- Jako powód podał psychiczne znęcanie się. A przecież byłam dla niego taka dobra. Nawet
kawkę mu codziennie do łóżka przynosiłam. Wystarczyło tylko zmielić!
PODZIĘKOWANIE
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne „Bóg zapłać” ofiarodawcom, dzięki którym
mogło się odbyć Spotkanie Opłatkowe.
- B.i R. Borowczyk,
- J. i E. Goleń,
- E. i M. Jarzębski,
- I. Kępa,
- T. Kotyński,
- D. Kowalczyk,
- M. Lasota,
- M. Maj,
- A. i Ł. Marcjanik,
- A. i K. Marzyjanek,
- E. Pietrzyk,

- B. i W. Sitek,
- A. i T. Skoneczny,
- R. Skoneczny,
- K. Skorupińska,
- M. i G. Staroń,
- M. i D. Szeląg,
- R. i Z. Szydłowski,
- E. i R. Szymczak,
- B. i W.Wiśnik,
- S. i K. Wiśnik,
- B. i S. Włodarczyk;
- A. i Z. Wysocki

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 16. 01. 2012

9.00 ……
WTOREK 17. 01. 2012

9.00 ……
ŚRODA 18. 01. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak;
+Tomasza i Jana Grubskich;
+Mariusza Gieracha;
+Czesława Boneckiego /int. od szwagra Józefa z rodziną/;
+Natalię Goleń /int. od dzieci/;
+Zofię Mierzejewską /int. popogrzebowa/.
CZWARTEK 19. 01. 2012

9.00 ……
PIĄTEK 20. 01. 2012

9.00 ……
SOBOTA 21. 01. 2012

9.00 ……
NIEDZIELA 22. 01. 2012

9.00 Za +Stanisławę, Mariana i Edwarda Kacprzyków;
+Janinę i Kazimierza Rybaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Edyty i Łukasza Rudzkich w 1 rocz. ślubu
i ich córki Mai;
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Otylii Żelazek w 1 rocz.
urodzin i jej rodziców.
16.00 Za +Mieczysława i Piotra Żyłków oraz cr. Żyłków i Szczepańskich.

