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Refleksja 

„Czego szukacie?” - pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze Jego słowo, pierwszy 

dźwięk tego głosu, który objawi im tyle niezwykłych rzeczy, który poprowadzi ich tak 

daleko. Jezus widzi, że szukają. Do tej pory szli za Janem Chrzcicielem; teraz bez 

wahania porzucili go, żeby pójść za tym nieznajomym człowiekiem. To będzie ich 

fantastyczna szansa i Jan starannie zapisuje tę ważną godzinę: czwarta po południu. 

Jezus od razu poczuł do nich sympatię, ponieważ lubi ludzi zdolnych wszystko dla 

Niego porzucić. Ale już swoim pierwszym pytaniem chce ich przeniknąć: „Czego 

szukacie? Czego będziecie się po Mnie spodziewać?”. 

Tak bardzo pomylono się co do Niego. Powie kiedyś do tłumów: „Szukacie Mnie, ale 

dlaczego? Ponieważ nakarmiłem was do sytości chlebem”. Będzie pytał swoich 

apostołów: „Za kogo mnie ludzie uważają?... A za kogo wy Mnie uważacie?”. Marię 

Magdalenę zapyta: „Kogo szukasz?”. Jezus pyta mnie w tym momencie: „Czego 

szukasz? Kogo szukasz, kiedy Mnie szukasz?”. 

Być może nie całkiem potrafimy odpowiedzieć, tak jak Jan i Andrzej: „Gdzie jesteś? 

Gdzie mieszkasz?”. Szukamy Go w Ewangelii, ale nie mamy już ani Jego głosu, ani 

Jego oczu - zawsze będzie dla nas trudną tajemnicą obecności-nieobecności. 

Wiemy, że jest obecny, że kształtuje świat i że chce kształtować także nasze życie. Ale 

jak mocnej wiary potrzeba (to nasz jedyny punkt zaczepienia!), aby do Niego przyjść  

i z Nim pozostać. Tak wielka jest pokusa, żeby myśleć o Nim jedynie jako  

o człowieku, który żył w przeszłości. Jezus pięknie mówił i chętnie przyjmujemy Go 

jako nauczyciela mądrości; używamy Go dla poparcia naszych wspaniałych ideałów 

sprawiedliwości. Otwieramy Ewangelię jak skarbiec pełen bogactw, w którym 

szukamy złotych myśli. 

Ale On? On przecież żyje! Czeka, żeby usłyszeć nasze kroki, a wtedy odwróci się  

i zapyta: „Czego pragniesz?”. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź - odpowiedź, 

która przemienia życie i jest łaską nad łaskami, jeśli ogarnia nas całych: „Pragnę 

Ciebie”. 

André Sève 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

 

„Gdy Kościół rozkazuje nam wielbić Chrystusa ukrytego pod eucharystycznymi 

zasłonami i prosić go o dary nadprzyrodzone i doczesne, których ustawicznie 

potrzebujemy, objawia żywą wiarę, z jaką wyznaje, że jego Boski Oblubieniec jest 

obecny pod tymi zasłonami, oświadcza mu swą ochotną służbę i korzysta z serdecznej 

z Nim zażyłości” (Pius XII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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 się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr. (J 1,35-42) 

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który uświęca. Ciało jest dla Pana. 

Ciało jest świątynią Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą samą mocą 

wskrzesi nasze ciała w dniu ostatecznym. Wielką ceną zostaliśmy nabyci - 

drogocenną krwią Chrystusa, abyśmy również w ciele naszym chwalili  

i wysławiali Boga. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 18.01 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

                    7
30

- 15
45  

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16
00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Kilińskiego 1 – 21. 

18
00

 Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† z pokrewieństwa Wojtala, Tkocz, 

Cebula i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek – 19.01; wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 

7
00 Za † Huberta Tomeczek. 

16
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Kilińskiego 23 – 33. 

18
00 Za †† rodziców Katarzynę i Zygmunta Dmytrów, męża Kazimierza, siostrzeńca 

Łukasza i †† z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Środa – 20.01 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

16
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Krasickiego. 

17
00

 Za †† dziadków Otylię i Aleksandra Staszewskich, rodziców Zofię i Józefa 

Staszewskich, siostrę Zofię, †† z rodziny Leśniewskich i Staszewskich.  

Czwartek – 21.01; wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

16
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Ks. Damrota 

18
00 Za †† Lidię i Wilibalda Gramala, s. Camerinę Gramala, †† z rodzin Sabina, 

Gramala i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 22.01 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

16
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Ks. Duszy 

18
00

 Za †† rodziców Genowefę i Mieczysława Walkiewicz w kolejną rocznicę 

śmierci – od dzieci i wnuków.  

Sobota – 23.01 

  7
00

 Za †† rodziców Władysławę i Leonarda Durazińskich, siostrę Barbarę,  

†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

16
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców ul. Hotelowa, ul. Baty,  

ul. Chopina i ul. Waryńskiego 

18
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

Niedziela – 24.01 – III Zwykła. 

7
00

 Za †† Piotra i Józefa Gut, rodziców oraz rodzeństwo z obu stron.  

8
15 …………………………………………………………………………………… 

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji mieszkańców naszej Parafii. 

11
15

 Za † Edeltraudę Grobosch.   

16
30 Nieszpory niedzielne.   

17
00

 Za † Huberta Tomeczek. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 Jutro rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jest to 

także dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. 

Rozpoczęcie Adoracji po Mszy św. o godz. 7
00

, a zakończenie o godz. 15
45

.  

O godz. 13
00 

adoracja dla członków Mniejszości Niemieckiej. O poprowadzenie 

pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe. 

 W związku z tym, że w tym roku tradycyjna wizyta duszpasterska w domu parafian 

– kolęda –  nie odbędzie się, zapraszamy wszystkich parafian, zwłaszcza  

z „górnego” Otmętu, do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i pomyślność w Nowym Roku, o godz. 16
00

 w swoich domach i mieszkaniach.  

W tym czasie w kościele sprawowana będzie Msza św. w intencji Parafian, na 

którą zapraszamy jedynie przedstawicieli bloku czy ulic według następującego 

porządku: 

Poniedziałek ul. Kilińskiego 1 – 21 

Wtorek ul. Kilińskiego 23 – 33 

Środa ul. Krasickiego  

Czwartek ul. Ks. Damrota  

Piątek ul. Ks. Duszy 

Sobota ul. Hotelowa, ul. Baty, ul. Chopina i ul. Waryńskiego 

 Po Mszy św. odbędzie się krótkie nabożeństwo podczas którego poświęcona 

zostanie woda (wodę prosimy przynieść we własnych naczyniach) i kreda do 

oznaczenia drzwi. 

 W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9
45

 modlić będziemy o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w Nowym Roku dla wszystkich Parafian. 

Kolekta niedzielna będzie miała charakter ofiary kolędowej, za którą już dziś 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne. Dziś zbiórka na 

remont organów. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek znajdujących się 

przy drzwiach. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 


