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Liturgia Słowa

Duszpasterze:

Pierwsze czytanie: 1 Sm 3,3b-10.19 (Powołanie Samuela)
Psalm responsoryjny: Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10
Drugie czytanie: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 (Wasze ciała są członkami Chrystusa)
Ewangelia: J 1,41.17b (Powołanie pierwszych uczniów)

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”
Najpiękniejszym wzorem modlitwy o jedność jest modlitwa
arcykapłańska Chrystusa w Wieczerniku (J 17). W tej modlitwie
Jezus modli się za swoich uczniów, czyli Kościół żyjący w świecie,
który narażony jest na różne niebezpieczeństwa, jak: rozbicie
wspólnoty, nienawiść świata, niewierność Bogu, ekspansja i
dynamika zła. Wśród tych próśb dominuje sprawa jedności, o którą Chrystus czterokrotnie prosi
Ojca. Pierwsza prośba łączy trwanie uczniów w jedności z zachowaniem ich w Imieniu Boga.
Jedność Kościoła otrzymuje tu najwyższe uzasadnienie: powinna to być jedność na wzór tej, jaka
łączy Ojca i Syna. Jest ona wewnętrzna, duchowa, zakłada nie tylko trwanie w znajomości Boga,
objawionej przez Chrystusa, lecz również w świętości, sprawiedliwości i miłości. Jedność
chrześcijan nie tylko czerpie wzór z jedności Osób Boskich, lecz z niej pochodzi. Pojęcie jedności
łączy się z ideą "chwały", którą należy rozumieć jako udział w życiu Bożym. To życie Boże obecne
i rozwijające się w społeczności kościelnej jest gwarantem prawdziwej miłości. Chrystus modli
się o doskonałą jedność. A gwarantuje ją miłość Ojca do uczniów na miarę Jego miłości do Syna.
To ta miłość gromadzi, jednoczy i spaja rozproszonych uczniów Jezusa w jeden Kościół, jedną
owczarnię, której On jest jedynym pasterzem. O ile w pozostałych rozdziałach Ewangelii Chrystus
daje różne wskazówki, polecenia i poucza, to w siedemnastym rozdziale Ewangelii wg św. Jana
jedności nie poleca, nie poucza o niej, lecz o jedność się modli. Można ją tylko wymodlić. Modlitwa
jest głównym elementem kultu chrześcijańskiego w pojęciu autora listu do Tymoteusza: "Zalecam
więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były
za wszystkich ludzi" (Tm 2, 1). Modlitwa wspólna chrześcijan, całego Kościoła jest czymś
zasadniczym. Ma to więc być modlitwa uniwersalna, prawdziwie ekumeniczna, obejmująca
wszelkie aspekty kontaktu człowieka z Bogiem i ogarniająca swym zasięgiem wszystkich i
wszystko. Kościół zawsze polecał modlitwy o jedność chrześcijan. Okazją do nich będzie
rozpoczynający się 18 stycznia i trwający do 25 stycznia br. kolejny Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio
ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 napisał: "Modlitwa Chrystusa
przypomina nam, że ten dar (jedności) winien być przyjmowany i nieustannie pogłębiany.
Wezwanie ´ut unum sint´ jest dla nas wiążącym poleceniem i jednocześnie siłą, która nas
wspomaga oraz zbawiennym napomnieniem pomagającym przezwyciężać nasze lenistwo i
ciasnotę serca. Właśnie na modlitwie Jezusa, a nie na naszych umiejętnościach opiera się
ufność, że możemy także w rzeczywistości doczesnej ustanowić pełną i widzialną komunię
wszystkich
chrześcijan"
(por.
nr
48).

/ks. Jarosław Ścieraszewski/
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Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Prymas przełomu tysiącleci
23.01. 2015 r. przypada II rocz. śmierci ks. Kard.
Józefa Glempa, Prymasa Polski. Poniżej
przypominamy ostatni wywiad, jakiego udzielił
ks. Prymas na kilka dni przed swoją śmiercią
Milena Kindziuk (KAI/Tygodnik "Niedziela"): Kogo
chciałby Ksiądz Prymas spotkać po drugiej stronie
życia?
Prymas Józef Glemp: Moich bliskich. Matkę, Ojca, i cały
szereg innych postaci znanych z historii czy literatury. Nie
będzie
niczym
nadzwyczajnym spotkać się
z prymasem Poniatowskim
czy Trąbą, Wyszyńskim czy
z … Kasprowiczem! Bo jego
też, jak wierzę, będę mógł
się w niebie doszukać!
[Józef Glemp uczęszczał do
Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w
Inowrocławiu– red.]. Wierzę,
że w całej prawdzie gdzieś
tam
się
wszyscy
odnajdziemy. I że Pan Bóg
będzie nas rozliczał z odpowiedzialności. Poznamy wtedy
Boga takim, jakim jest. Sami siebie też zrozumiemy i
odnajdziemy
w
Bogu.
Chciałby Ksiądz Prymas coś im powiedzieć?
Myślę, że oni mogliby mi powiedzieć więcej.
Jak wyobraża sobie Ksiądz Prymas ten drugi świat?
Czy będzie w nim dom rodzinny z Rycerzewa, chleb,
który piekła matka, kościół w Inowrocławiu…?
To świat zupełnie inny od obecnego. Na pewno będzie to
życie intensywne, skondensowane, w którym nie istnieje
nuda. Niekiedy myślimy o niebie, jak o wielkiej, długiej,
niekończącej się liturgii ku chwale Pana Boga. Jest to
wyobrażanie nieba na wzór ziemski. Tymczasem nie
możemy sobie nawet uzmysłowić, jakim szczęściem
będziemy się tam cieszyć. Przecież, jak mówi Pismo
Święte, „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co
przygotował Pan tym, którzy Go miłują”.
Czy przemawia do Eminencji jakaś wizja literacka
tego innego świata? Na przykład „Boskiej Komedii”
Dantego? Czy może przedstawienie malarskie?
To ciekawe, że tak wiele jest przedstawień malarskich
związanych z krzyżem, np. scena ukrzyżowania, zdjęcia
z krzyża czy złożenie do grobu, natomiast sztuka
znacznie rzadziej usiłuje pokazać zmartwychwstanie. Są
wizje Sądu Ostatecznego, gdzie stykają się światy dobra
i zła, a raczej są wtedy rozdzielane. W literaturze Dante
opisuje przejście przez czyściec, piekło i raj, gdzie poeta
odszukuje postacie znane jeszcze z czasów pogańskich.

To są jednak przedstawienia w kluczu poszukiwania
analogii między życiem wiecznym a doczesnym. To wizja
czysto artystyczna, pisarska, niekoniecznie dotykająca
istoty drugiego świata. Trwanie w wieczności jest inne niż
w wymiarze czasowym. Nie liczą się lata, nie liczą się
godziny. To jest zupełnie inny wymiar życia Bożego,
którego nie możemy sobie w pełni wyobrazić ani opisać.
Czy Ksiądz Kardynał boi się śmierci?
Śmierć i tak przyjdzie, racjonalnie więc lęk jest
niepotrzebny. Nie jest jednak tak, że się zupełnie nie boję.
Nie tyle może samej śmierci, co sposobu, w jaki odejdę.
Chciałbym godnie przejść do wieczności, tymczasem
okoliczności mogą być bardzo
różne.
Bardziej boimy się więc
cierpienia
niż
samej
śmierci?
Cierpienia czy też braku
przygotowania do chwili
przejścia. Umiera się przecież
w różnych okolicznościach, w
różnym stanie świadomości i
poziomie cierpienia. Stąd
modlimy się do Boga o dobrą i
godną
śmierć.
Jak się zatem przygotować
na
ostateczne
przejście
do
Pana?
Jest na to jedna odpowiedź: być zawsze z Chrystusem, z
którym jesteśmy złączeni od momentu chrztu. Ważne, by
pamiętać o tym przez całe życie. Niektórzy przecież
umierają nagle, giną w wypadkach. Stąd tak istotne jest
wezwanie ewangeliczne: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia
ani godziny”. Nie można sobie powiedzieć: „jeszcze mam
czas, jeszcze może przez miesiąc zrobię sobie urlop od
Pana Boga, a potem do Niego wrócę”. Tego „potem”
może już nie być. Dlatego czuwanie jest tak silnym
wezwaniem Ewangelii. Ponadto, ważna jest wiara, że w
chwili śmierci nasze życie się nie kończy, a jedynie się
zmienia.
A co by powiedział Ksiądz Prymas ludziom, którzy
wierzą, że śmierć to kres życia i że nie ma nic poza
nią. Gdzie oni mają znaleźć nadzieję?
Ci, co nie wierzą, odczuwają tragiczny „brak”. Brak wiary,
która daje szansę na nowe życie. Zauważmy jednak, że
człowiek niewierzący – paradoksalnie – też musi wierzyć:
w niebyt, w brak Boga. Nie może mieć pewności, że Boga
nie ma. Bo na to też dowody nie istnieją. Wierzę, że Bóg
nie odmawia łaski wiary tym, którzy Go o nią proszą. I tutaj
należy
szukać
nadziei.
Rozmawiała Milena Kindziuk,
KAI/Tygodnik Niedziela

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy 101. Światowy Dzień
Migranta
i
Uchodźcy.
Naszymi
modlitwami obejmijmy także miliony
Polaków przebywających za granicą.
2. W całej Polsce, tradycyjnie od 18 do 25
stycznia obchodzony będzie Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym
roku stoi on pod hasłem "Jezus rzekł do
Samarytanki: - Daj mi pić!“. Zapraszamy
do modlitwy w tej intencji.
3. W tym tygodniu po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- w poniedziałek, 19.01. - Cendrowice, ul.
Krótka i Słoneczna od godz. 9.30,
Czaplinek, ul. Graniczna, od godz. 15.00
- we wtorek, 20.01. - Cendrowice, Szkolna,
Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa, ul.
Długa, od godz. 9.30
- w środę, 21. 01. – Wincentów, od godz.
9.30
- w czwartek 22.01. – Karolina, Krzymów,
od godz. 9.30
- w piątek 23.01. – Grobice Nowe, Zalesie,
od godz. 9.30
- w sobotę 24.01. – Grobice, od nr 1 do
sklepu i do trasy, od godz. 9.30
W przyszłym tygodniu:
- w poniedziałek, 26.01. - Grobice c.d., od
godz. 14.00
- we wtorek, 27.01. - Aleksandrów,
Buczynów, od godz. 9.30
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o godz.
9.30 lub po południu i odwiezienie go po
kolędzie. Osoby, które nie mogą nas
przyjąć w wyznaczonym terminie prosimy
o zgłaszanie innego terminu do zakrystii
lub kancelarii. Przypominam nr tel. kom. na
plebanię: 884062057. Ofiary zbierane
podczas kolędy w tym roku przeznaczone
będą na spłatę kredytów zaciągniętych na
remont ogrodzenia wokół cmentarza.
4. W piątek 23 stycznia przypada druga
rocznica śmierci Księdza Kardynała Józefa
Glempa, Prymasa Polski. Zmarłego

Arcypasterza
polecamy
miłosierdziu
Bożemu.
5. W dniach 30 kwietnia do 3 maja
planujemy pielgrzymkę autokarową do
Sanktuariów w Sokółce, Wilnie i
Gietrzwałdzie. Koszt pielgrzymki 950,- zł.
Osoby
zainteresowane
prosimy
o
zgłoszenie się do ks. Mariusza.
6. W lipcu w 2016 roku nasza parafia
przyjmie młodzież w ramach ŚDM, już
teraz prosimy o zgłaszanie chętne rodziny,
które przyjmą zagranicznych gości.
Wolontariusze ŚDM za dowolną opłatą
pomogą w rozliczeniu podatkowym PIT,
które odbędzie się w najbliższych
miesiącach.
Informujemy,
że
Wolontariusze, którzy się tego podejmują
mają odpowiednie kwalifikacje oraz
umiejętności do rozliczań podatkowych.
Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia
będzie
przeznaczony
na
przyjazd
młodzieży z zagranicy.
Również Wolontariusze w ramach tej
samej działalności podejmą się udzielania
korepetycji uczniom w wieku szkolnym
oraz młodzieży (szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła średnia). Korepetycji
mogą udzielać z matematyki, fizyki,
chemii, biologii i jęz. niemieckiego.
Zainteresowanych prosimy, aby zgłaszali
się do ks. Mariusza.
7. Ukazała się książka pt. Bliscy znani i
nieznani, warci naszej pamięci. Jej
dystrybucja odbywa się podobnie jak
kalendarza z sobikowskimi witrażami.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do jej wydania.
8. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 18 I – 25 I
Niedziela 18.01.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Witolda w 10 rocz. śm., Joannę Winiarków
12.00 + Ireny Rolskiej w 3 rocz. śm., Anieli i
Franciszka Grabarczyków
12.00 + Wandy w 3 rocz. śm., Władysława, Katarzyny i
Ludwika Marczaków, Franciszka i Marianny
Maciaków
13.15 + Zofię Mętlak w 2 rocz. śm
Środa 21.01.
+ Heleny Sieńkowskiej w 7 rocz. śm.
Sobota, 24.01.
17.00 + Marka Olczaka w 2 rocz. śm.
Niedziela 25.01.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Antoniego Kulki i zmarłych z rodziny Kulków
12.00 + Jana Rosłona w 6 rocz. śm.
13.15 + Anny Ingret w 7 rocz. śm., Marianny i Jana
Uliaszów, Benedykta Ingret

intencje spisano 13.01.15

Wizyta Duszpasterska
W tym tygodniu odwiedzimy
mieszkańców:

Refleksja na
II Niedzielę Zwykłą
„Czego Szukacie”
Im bardziej oczywista
wydaje nam się odpowiedź
na pewne fundamentalne
pytania, tym częściej powinniśmy do nich
wracać. „Czego szukacie?” – nad tym Pan
Jezus każe nam dzisiaj się zastanowić.
Przyglądamy się, do czego tak naprawdę
dążymy, co nas absorbuje, na co wskazują
nasze codzienne wybory. To pytanie jest
też dla nas wezwaniem do konsekwencji,
jednoznaczności, do nawrócenia. Nie
można przecież szukać Chrystusa
i zarazem oddawać się grzechowi. Kto
szuka Chrystusa, ten przedstawia mu
każdą sprawę, prosząc: „Mów, Panie, bo
sługa
Twój
słucha”.
/ ks. Jarosław Januszewski/



Poniedziałek 19.01.2015 r.
od 9.30 Cendrowice,
ul. Krótka i Słoneczna
(1 ksiądz)
od godz. 15:00 Czaplinek
ul. Graniczna (1 ksiądz)
Wtorek 20.01.2015 r.
od godz. 9:30 Cendrowice, Szkolna, Leśna,
Brzozowa, Polna, Sosnowa, ul. Długa (2 księży)
środa 21.01. 2015 r.
od 9.30 Wincentów (2 księży)
Czwartek 22.01. 2015 r.
od 9.30 Karolina, Krzymów ( 2 księży)
Piątek 23.01. 2015 r.
od 9:30 Grobice Nowe, Zalesie, (2 księży)
Sobota 24.01. 2015 r.
od 9:30 Grobice, od nr 1 do sklepu
i do trasy (2 księży)
Poniedziałek 26.01.2015 r.
od 14.00 Grobice c.d.(1 ksiądz)
Wtorek 27.01.2015 r.
od 9:30 Aleksandrów, Buczynów (1 ksiądz)

Weekly tweet

- wpis tygodnia

Jezus nad Genezaret pierwszych
uczniów powołał
i wielu innych do swoich nauk
przekonał,
ale nie wszyscy stanęli na wysokości
zadania,
więc zadawali Panu naiwne pytania.
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
Chodźcie, a zobaczycie”.
Czy i ty będziesz szukał Boga całe
życie?
Kazimierz
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