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II Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 49, 3. 5-6 (Sługa Boży światłością całej ziemi)
Psalm responsoryjny: Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 1-3 (Paweł apostołem Jezusa Chrystusa)
Ewangelia: J 1, 29-34 (Duch Święty spoczął na Jezusie)

Warszawskie obchody Tygodnia Ekumenicznego
Modlitewne spotkania w świątyniach wspólnot
chrześcijańskich złożą się na stołeczne obchody
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w
Kościele katolickim obchodzony jest 18-25 stycznia.
W tym roku centralne nabożeństwo Tygodnia
Ekumenicznego odprawione będzie w niedzielę 18
stycznia,
w
katedrze
warszawsko-praskiej.
Warszawskie obchody Tygodnia Ekumenicznego,
któremu towarzyszyć będzie hasło „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”,
zainaugurowała 12 stycznia modlitwa w kościele pw. Opatrzności Bożej w Wesołej,
gdzie posługuje wspólnota Chemin Neuf. 17 stycznia w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie odbędzie się zamknięte
spotkanie w ramach Dnia Judaizmu. 18 stycznia ekumeniczna modlitwa odbędzie się w
świątyni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przy ul. Solidarności, natomiast 19
stycznia – w luterańskim kościele Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego. 20
stycznia nabożeństwo odprawione zostanie w parafii Dobrego Pasterza Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego, a 21 stycznia w parafii Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Centralne nabożeństwo Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan odprawione będzie w katolickiej katedrze św. Floriana
i Michała Archanioła na Pradze w niedzielę, 22 stycznia o godz. 16.00. Następnego dnia
wspólnota chrześcijan spotka się nieopodal, w prawosławnej katedrze św. Marii
Magdaleny. 24 stycznia modlitwa ekumeniczna odbędzie się w polskokatolickiej
katedrze Świętego Ducha, a 25 stycznia – w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów
przy ul. Szczytnowskiej. W czwartek, 26 stycznia, odbędzie się międzyreligijne
spotkanie modlitewne z okazji przypadającego wtedy Dnia Islamu. Po 27 latach
spotkanie chrześcijan i muzułmanów ponownie zorganizowane zostanie w kościele św.
Marcina na Starym Mieście. Po raz pierwszy stołeczne obchody Dnia Islamu będą miały
charakter lokalny – ogólnopolskie wydarzenia po raz pierwszy odbędą się w
Białymstoku. Program wspólnych modlitw o jedność chrześcijan zakończy spotkanie
modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” 27 stycznia, w kościele św.
Orione przy ul. Lindleya. W nabożeństwach Tygodnia Ekumenicznego organizowanych
w świątyniach różnych wyznań biorą udział przedstawiciele bratnich Kościołów i
wspólnot chrześcijańskich. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach
ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów. Tematyka tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nawiązuje do przypadającej w tym roku
rocznicy 500 lat Reformacji.
/Katolicka Agencja Informatyczna/
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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
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

List Apostolski „Misericordia et Misera”! cz.V
13. Miłosierdzie ma również oblicze pocieszenia. „Pocieszcie,
pocieszcie mój lud!” (Iz 40,1), to
serdeczne słowa, jakie prorok
pozwala usłyszeć także dzisiaj, aby
do tych, którzy cierpią i są
pogrążeni w bólu mogły dotrzeć
słowa nadziei. Nigdy nie pozwólmy
się okraść z nadziei płynącej z wiary
w zmartwychwstałego Pana. To prawda, że często jesteśmy
wystawieni na ciężką próbę, ale nigdy nie może zabraknąć
pewności, że Pan nas kocha. Jego miłosierdzie wyraża się także
w bliskości, czułości i wsparciu, które wielu braci i sióstr może
zaoferować, kiedy przychodzą dni smutku i nieszczęścia.
Ocieranie łez to konkretne działania, przełamujące krąg
samotności, w którym często jesteśmy zamknięci. Wszyscy
potrzebujemy pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od
cierpienia, bólu i niezrozumienia. Ile bólu może spowodować
gorzkie słowo będące owocem wrogości, zazdrości i złości! Ile
cierpienia wywołuje doświadczenie zdrady, przemocy i
opuszczenia; ileż goryczy w obliczu śmierci osób bliskich! Jednak
Bóg nigdy nie jest daleko, gdy przeżywamy te tragedie. Słowo
dodające otuchy, uścisk sprawiający, że czujesz się zrozumiany,
czułość pozwalająca dostrzec miłość, modlitwa, pozwalająca być
silniejszym… – wszystko to jest wyrazem bliskości Boga poprzez
pocieszenie ze strony braci. Czasami także wielką pomocą może
być milczenie; bo nieraz brakuje słów, aby odpowiedzieć na
pytania osób cierpiących. Jednakże brak słowa można zastąpić
współczuciem kogoś, kto jest obecny, bliski, kocha i wyciąga
rękę. To nieprawda, że milczenie jest aktem poddania się, wręcz
przeciwnie, jest to chwila siły i miłości. Również milczenie należy
do naszego języka pocieszenia, ponieważ zamienia się w
praktyczne dzieło dzielenia się i uczestnictwa w cierpieniu brata.
14. W szczególnym czasie, takim jak nasz, który pośród wielu
kryzysów jest również świadkiem kryzysu rodziny, jest ważne, by
do naszych rodzin dotarło słowo pocieszającej siły. Dar
małżeństwa jest wielkim powołaniem, na które trzeba, dzięki
łasce Chrystusa, odpowiedzieć miłością wielkoduszną, wierną i
cierpliwą. Piękno rodziny trwa niezmiennie, pomimo wielu
ciemności i propozycji alternatywnych: „Radość miłości
przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła” (Adhort.
ap. Amoris laetitia, 1). Droga życia, która prowadzi mężczyznę i
kobietę do spotkania, zakochania się i przyrzeczenia sobie przed
Bogiem wierności na zawsze, jest często przerywana
cierpieniem, zdradą i samotnością. Radość z powodu daru dzieci
nie jest wolna od obaw rodziców o ich rozwój i edukację, o
przyszłość godną tego, by ją aktywnie przeżyć. Łaska
sakramentu małżeństwa nie tylko wzmacnia rodzinę, aby była
uprzywilejowanym miejscem, w którym można żyć miłosierdziem,
lecz zobowiązuje wspólnotę chrześcijańską i całą działalność
duszpasterską do tego, by wyraźniej ukazywały wielką wartość
konstruktywną rodziny. Jednakże ten Rok Jubileuszowy nie może
sprawić, że stracimy z pola widzenia złożoność obecnej sytuacji
rodzin. Doświadczenie miłosierdzia czyni nas zdolnymi do
spoglądania na wszystkie ludzkie trudności w postawie miłości
Boga, który niestrudzenie akceptuje i towarzyszy (por. tamże,
291-300). Nie możemy zapominać, że każdy niesie ze sobą
bogactwo i ciężar własnej historii, która odróżnia go od innej
osoby. Nasze życie, z jego radościami i smutkami, jest czymś
wyjątkowym i niepowtarzalnym, upływającym pod miłosiernym
spojrzeniem Boga. Wymaga to przede wszystkim ze strony
kapłana, uważnego, głębokiego i dalekowzrocznego rozeznania

duchowego, aby każdy – nikogo nie wykluczając, w każdej
sytuacji życiowej – mógł się poczuć konkretnie przyjęty przez
Boga, mógł aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty i być
włączonym do tego Ludu Bożego, który niestrudzenie podąża ku
pełni królestwa Bożego, królestwa sprawiedliwości, miłości,
przebaczenia i miłosierdzia. 15. Szczególne znaczenie ma chwila
śmierci. Kościół zawsze przeżywał to dramatyczne przejście w
świetle zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który otworzył
drogę dla pewności przyszłego życia. Musimy podjąć wielkie
wyzwanie, zwłaszcza we współczesnej kulturze, która często ma
skłonność do banalizowania śmierci do tego stopnia, że staje się
ona zwykłą fikcją, lub do ukrywania jej. Ze śmiercią trzeba się
natomiast zmierzyć i przygotować do niej jako do przejścia
bolesnego i nieuniknionego, ale pełnego sensu: tego
ostatecznego aktu miłości wobec osób, które opuszczamy oraz
wobec Boga, na którego spotkanie idziemy. We wszystkich
religiach chwili śmierci, podobnie jak narodzinom, towarzyszy
obecność religijna. Przeżywamy doświadczenie pogrzebu jako
pełną nadziei modlitwę za duszę zmarłego i dawanie pocieszenia
tym, którzy cierpią z powodu rozłąki z ukochaną osobą. Jestem
przekonany, że w działaniu duszpasterskim ożywianym żywą
wiarą musimy pozwolić namacalnie odczuć, jak bardzo znaki
liturgiczne i nasze modlitwy są wyrazem miłosierdzia Pana. To
On sam daje słowa nadziei, bo nic i nikt nie może nas oddzielić
od Jego miłości (por. Rz 8,35). Dzielenie tego momentu przez
kapłana jest ważnym towarzyszeniem, ponieważ pozwala
przeżywać bliskość wspólnoty chrześcijańskiej w chwili słabości,
samotności, niepewności i płaczu. 16. Jubileusz dobiega końca i
zamykają się Drzwi Święte. Jednak drzwi miłosierdzia naszego
serca są zawsze szeroko otwarte. Dowiedzieliśmy się, że Bóg
pochyla się nad nami (por. Oz 11,4), abyśmy i my mogli
naśladować Go, pochylając się nad braćmi. Tęsknota wielu, aby
powrócić do domu Ojca, który czeka na ich przybycie, jest
pobudzana również przez szczerych i szczodrych świadków
czułości Boga. Drzwi Święte, które przeszliśmy w tym Roku
Jubileuszowym, wprowadziły nas na drogę miłości, do której
wiernego i radosnego przebywania jesteśmy wezwani każdego
dnia. Jest to droga miłosierdzia, która pozwala spotkać wielu
braci i sióstr wyciągających rękę, aby ktoś mógł ją pochwycić,
żeby iść razem. Pragnienie bycia blisko Chrystusa wymaga, by
stać się bliźnim wobec braci, gdyż nic nie jest bardziej miłe Ojcu
od konkretnego znaku miłosierdzia. Miłosierdzie z samej swej
natury staje się widzialne i namacalne w konkretnym i
dynamicznym działaniu. Gdy ktoś raz go doświadczy w jego
prawdzie, to już się nie cofa: stale wzrasta ono i przemienia życie.
Jest to prawdziwe nowe stworzenie, które tworzy nowe serce,
zdolne do miłości w sposób pełny i oczyszcza oczy, aby
rozpoznały najbardziej ukryte potrzeby. Jakże prawdziwe są
słowa, którymi modli się Kościół w Wigilię Paschalną po
przeczytaniu opisu stworzenia: „Boże, Ty w przedziwny sposób
stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go
odkupiłeś” (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, modlitwa po
pierwszym czytaniu). Miłosierdzie odnawia i dokonuje
odkupienia, ponieważ jest to spotkanie dwóch serc: serca
Bożego, które wychodzi na spotkanie serca człowieka. To drugie
się rozpala, a to pierwsze je uzdrawia: serce z kamienia
przekształca się w serce z ciała (por. Ez 36,26), zdolne do
kochania pomimo swego grzechu. Tutaj człowiek dostrzega, że
jest naprawdę „nowym stworzeniem” (por. Ga 6,15): jestem
kochany, więc jestem; otrzymałem przebaczenie, a więc
odradzam się do nowego życia; doświadczyłem miłosierdzia, a
zatem staję się narzędziem miłosierdzia.
/Francszek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy 103. Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy. Zgodnie z wolą Papieża
Franciszka w tym roku dzień ten będzie
poświęcony tematowi: Imigranci niepełnoletni,
bezbronni i pozbawieni głosu.
Po Mszy
Świętej o godz. 13.15 zapraszamy na Jasełka
przygotowane przez uczniów klasy IIIA z
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w
Cendrowicach.
2. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania: w piątek 20.01. 2017 r. w
Czachówku gr. Anny Bulder i p. Jana
Hulanickiego o godz. 18.00 Rok I , o godz.
19.00 Rok II.
3. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy
rodziny
mieszkające
w
następujących
miejscowościach:
- w poniedziałek 16.01 – Sobików, Cendrowice,
ul Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa,
od godz. 14.00,
- we wtorek 17.1. – Parcela Sobikowska od godz.
9.30 , Budy Sułkowskie od 16.00
– w środę 18.1. – Czaplinek, ul. Spacerowa,
Słoneczna od godz. 9.30, ul. Sadowa i
Ogrodowa
od
godz.
15.00
- w czwartek 19.01. – Czaplin, od godz. 9.30
- w piątek 20.01. – Czaplinek, ul. Wspólna i
Szkolna od godz. 9.30, Prosta, Grójecka,
Graniczna, Leśna od 15.00
- w sobotę 21.01. - Aleksandrów i Buczynów od
godz. 14.00
W przyszłym tygodniu:
- w poniedziałek
23.01 – Krzaki
Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa, Brzozowa,
Okrężna, Olszowa, od godz. 14.00,
- we wtorek 24.1. – Krzaki Czaplinkowskie ul.
Główna od Sołtysa do ul. Wrzosowej od godz.
9.30, kolęda uzupełniająca po indywidualnym
zgłoszeniu od godz. 16.00
– w środę 25.1. Krzaki Czaplinkowskie od
końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30,
Ludwików,
Lininek
od
15.00
- w czwartek 26.01. – Czarny Las za torami od
godz.
9.30
- w piątek 27.01. – Czarny Las przed torami od
godz. 9.30, Czarny Las, bloki kolejowe od 15.00
- w sobotę 28.01. - Wincentów od godz. 9.30

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej
godzinie 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 inwestycje
tego roku. Porządek kolędy wydrukowany jest
w naszym tygodniku parafialnym i wywieszony
na tablicy ogłoszeń.

4. Na wiosnę planujemy wymianę ram i
zainstalowanie 2 nowych witraży w oknach
przy wejściu do kościoła i na chór. W
jednym będzie Archanioł Michał, w drugim
Muzykujący Anioł. Koszt wykonania
jednego witraża to 3000,- zł. Zapraszam do
ufundowania tych witraży. Po tej
inwestycji wszystkie okna w kościele będą
opatrzone
witrażami.
5. Trwają zapisy na obóz zimowy dla dzieci
i
młodzieży
w
Murzasichlu
w
dn. 11 -16 lutego 2017 r. Koszt obozu
wynosi 850 zł. Przy zapisach wpłacamy
zaliczkę
w
kwocie
300
zł.
6. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan trwa od środy, 18
stycznia do środy, 25 stycznia. Będzie
obchodzony pod hasłem: Pojednanie –
miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor
5,14–20).
7.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Konrad Strzeżek, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Maria Teresa Rutkowska, panna
z par. św. Jana Chrzciciela i św.
Bartłomieja Ap. w Kazimierzu Dolnym.
Zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
8. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

Intencje Mszalne 08 I – 15 I 2017
Niedziela 15.01.
8.30(Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
10.00 + Witolda Winiarka w 12 rocz. śm.
10.00 + Stanisława Bućko w 4 rocz. śm.
12.00 + Krystyny w 1 rocz. śm. Antoniego Pieniążków
12.00 + Zofii w 3 rocz. śm., Czesława Sawickich
Chrzest: Franciszek Żórawski, Kacper Waldemar Wójcik
13.15 + Antoniego Kulkę, zm. z rodz. Kulków
13.15 + Wandy w 5 rocz. śm. , Władysława, Katarzyny, Ludwika
Marczaków, Franciszka, Marianny Maciaków

Refleksja na
II Niedzielę Zwykłą
„Przekonajmy się
osobiście”

Msza Św. i spotkanie dla dzieci komunijnych

Sobota, 21.01.
17.30 + Marianny Kępińskiej w 1 rocz. śm., zm. z rodz.
Kępińskich
18.00 + Ryszarda Tuszyńskiego, Heleny, Stanisława
Magdziarzów
Niedziela 22.01.
8.30(Czachówek)
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej, Henryka i
Genowefy Białęckich
10.00 + Eugeniusza Olczaka w 7 rocz. śm.
12.00 Imieninowa ks. Mariusza
13.15 + Edwarda Dobrowolskiego(ur.), Ryszarda, Zuzanny,
Franciszka Dobrowolskich
13.15 + Krystyny, Rozalii Dąbrowskich

Chrzest: Gabriela Janowska

Każdy z nas, wierzących w Chrystusa,
spotkał na swojej drodze "własnego"
Jana Chrzciciela, czyli kogoś, kto wskazał na Jezusa i
powiedział: "To jest Bóg". Dobrze, jeśli uwierzyliśmy tej
informacji. To nie znaczy jednak, że nasza wiara ma być
ślepa, czyli ograniczająca się tylko do wierzenia na słowo
jakiemuś człowiekowi. Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa po
to, aby ludzie poszli za Nim, słuchali Go i poznali Go osobiście,
a wtedy staną się wierzącymi naprawdę, to znaczy przekonają
się osobiście, że Jezus jest Bogiem. I my jesteśmy wezwani
do tego samego. Kierując się czyjąś radą mamy pójść za
Jezusem, ale to powinien być dopiero początek
przechodzenia od wierzenia na słowo do osobistego
doświadczenia i przekonania opartego na tym doświadczeniu
/Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet - wpis tygodnia

intencje spisano 03.01.17
-------------------------------------------------------------------

Jan Chrzciciel dał świadectwo, że to Syn Boży

Światowe Dni Młodzieży
gdy chrzcił Duchem Świętym i ręce na
w Panamie odbędą się,
świat nałożył.
jak zaplanowano, w
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
2019 r., jednakże nie w
świata…».
okresie letnim, lecz w
A
więc
i
mój,
i Twój łaską miłosierdzia
pierwszych miesiącach
wymiata,
roku, między styczniem i
a gdzie nasza wdzięczność za win
marcem – powiedział
darowanie?
kard. Kevin Farrell,
Wejrzyj na nas grzeszników i przytul nas
prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która z
Panie.
ramienia Watykanu jest odpowiedzialna za organizację tego
Kazimierz
wielkiego spotkania młodych z Papieżem. W wywiadzie dla
agencji Rome Reports kard. Farrell wyjaśnił, że tradycyjna

data, a zatem w miesiącach letnich, jest niemożliwa ze 
względów klimatycznych. W Panamie panuje bowiem wtedy
pora deszczowa. Zastrzegł on, że dokładna data ŚDM nie
Tweet od Papieża
została jeszcze ustalona. Przypuszcza się, że do Panamy
przyjedzie półtora miliona młodych. Agencja Rome Reports
Nie może być prawdziwego pokoju,
przypomina, że organizacja Światowych Dni Młodzieży, choć
jeśli każdy upomina się zawsze tylko
jest na pewno wielkim wyzwaniem, zdecydowanie poprawia
wizerunek kraju-gospodarza w świecie. Pokazują to rezultaty
o własne prawa, nie dbając o dobro
ŚDM w Krakowie. 80 proc. zagranicznych uczestników
innych.
/Franciszek/
zmieniło pod wpływem tego wydarzenia opinię o naszym kraju,
a 96 proc. zadeklarowało, że będzie zachęcać do odwiedzenia
Polski./Radio Watykańskie
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