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I czytanie Iz 49,3.5-6; II czytanie: 1 Kor 1,1-3; Ewangelia: J 1,29-34.

Światło Słowa
 Dzisiejsza liturgia wyraźnie eksponuje temat "świadczenia
o"... Jest on bardzo ważny, zwłaszcza w czasie obecnym,
kiedy Kościół mówi i zachęca do podjęcia dzieła nowej
ewangelizacji. Teksty odczytywane dzisiaj pozwalają nam
dostrzec aktualność głoszenia wielkich dzieł Boga. Dla nas
- chrześcijan - podmiotem tego głoszenia jest Jezus
Chrystus zmartwychwstały i Jego Ewangelia. Przywołując
zaś tytuł dokumentu papieskiego "Evangelii gaudium"
(radość Ewangelii) słyszymy w nim wyraźną instrukcję
odnośnie treści i sposobu głoszenia: radosne (pełne
przekonania i entuzjazmu) dawanie świadectwa o bliskości
Boga i Jego miłości.
 Izajasz ukazuje nam cierpiącego Sługę Jahwe, który jest
zapowiedzią Jezusa Chrystusa, podejmującego misję obja-
wienia Boga na ziemi. Już nie tylko Izraelici, ale odtąd
wszystkie narody usłyszały Dobrą Nowinę
(gr. euuangelion) o zbawieniu.
 Św. Paweł przedstawia się Koryntianom jako apostoł
Jezusa Chrystusa. Daje tym samym do zrozumienia,
że jego misją jest objawiać Zmartwychwstałego. Apostoł
Narodów przedłuża misję Chrystusa-Sługi i zanosi dobrą
nowinę na krańce świata. Co jest tą nowiną? - "Łaska
i pokój od Boga i od Jezusa Chrystusa" - przez nie dokonuje
się zbawienie. Kto przyjmie te dary, ten jest już zbawiony,
a kto nie, już został potępiony (por. J 3,18).

 Dzisiejsza Ewangelia wraca do największego ze
świadków Starego Testamentu - św. Jana Chrzciciela, który
ukazał Baranka Bożego, samemu pozostając ukrytym
w Jego cieniu. Jan mówi o znakach z nieba,
towarzyszących udzieleniu Jezusowi chrztu w Jordanie.
Trzeba wiedzieć, że całe życie Jana było po to, aby
wypowiedzieć te słowa: "Ja to ujrzałem i daję świadectwo,
że On jest Synem Bożym" (J 1,34).
 Tak oto Paweł i Jan znają swoje powołanie i wypełniają
je, wskazując na Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Nie
musieli być wszędzie i dokonywać wszystkiego, lecz
wypełniać swoje w swoim miejscu. Dla Jana była to pu-
stynia i okolice Jordanu, aż po śmierć w więzieniu pałacu
królewskiego; zaś dla Pawła była to ziemia pogan, aż po
śmierć w Stolicy Imperium.
 Co jest moją ziemią i moją powinnością, moją przestrzenią
do dawania świadectwa? Kim jestem i gdzie mnie Bóg
stawia? Czy szukam czegoś specjalnego i szumnego, czy
też może troszczę się o wypełnienie Jego woli tu i teraz?...
 Znalazłszy odpowiedzi na te pytania, chciejmy dołączyć
do świętych świadków miłości Boga do człowieka,
objawionej w Chrystusie. Używajmy do tego prostych
narzędzi: modlitwy, życzliwości, służby bliźniemu, dobrego
słowa, itp. Tak będziemy kontynuowali Jezusową misję
zbawiania świata. ks. Krystian Wilczyński

Dzień pierwszy, 27 grudnia 2016 r.
PIELGRZYMKA ZAUFANIA - CZAS START!

Taizé - d
zień po dniu

 Boże Narodzenie, jak każdego roku, minęło bardzo szybko,
a część młodzieży z naszej parafii od razu po zakończeniu
Świąt wraz z ks. Piotrem wyruszyła na Europejskie
Spotkanie Młodych w Rydze przygotowane przez
Wspólnotę z Taizé.
 Warto na początku wspomnieć, że miejscowość we
Francji jest od 1944 r. siedzibą wspólnoty ekumenicznej,
założonej przez brata Rogera Schutza. Obecnie należy do
niej około stu braci z ponad 25 krajów, z różnych wyznań
ewangelickich oraz członków Kościoła Katolickiego.

Obecnie przeorem Wspólnoty
jest 62-letni brat Alois Löser,
teolog katolicki z niemieckiego
Stuttgartu. Co roku młodzi z róż-
nych krajów naszego kontynentu
spotykają w jednym z miast, aby
w duchu ekumenizmu wspólnie
modlić się, śpiewać wspólnie kli-

matyczne kanony czy dzielić przemyśleniami na temat
wiary. Spotkanie na Łotwie było już trzydziestą dziewiątą
,,pielgrzymką zaufania przez ziemię", ale pierwszą
zorganizowaną w jednym z krajów bałtyckich.
 Nasza ,,pielgrzymka zaufania" rozpoczęła się 27 grudnia
i przemierzając przez różne zakątki, spędzając czas na
wspólnej modlitwie czy słuchając ciekawych konferencji,
wieczorem dotarła do Augustowa. W tym miejscu mieliśmy
zatrzymać się na nocleg, aby potem wcześnie rano wy-
ruszyć w dalszą podróż. Dotarliśmy co prawda wieczorem,
ale późna pora wcale nie przeszkodziła nam, aby spędzić
resztę dnia aktywnie. Byliśmy na Mszy Świętej, a później
poszliśmy na wieczorny spacer, w trakcie którego odmó-
wiliśmy wspólnie różaniec. Byliśmy w pobliżu Sanktuarium
Matki Bożej Studzienicznej, gdzie obok kaplicy znajduje
się studzienka. Od niej swoją nazwę wzięła miejscowość
Studzieniczna, a także pobliskie jezioro. W powszechnym
przekonaniu pielgrzymów woda z tej studni ma właściwości



uzdrawiające, zwłaszcza w przypadku chorób oczu i skóry.
Pomimo późnej pory, mogliśmy zauważyć, że Sanktuarium
w Studzienicznej to cicha obecność Boga połączona
z przepięknym krajobrazem i obecnością Maryi. To miejsce
odwiedza bardzo wielu pielgrzymów, którzy doceniając
wartość ciszy, spędzają czas na modlitwie, refleksji
i pogłębieniu osobistej relacji z Bogiem.
 Nie mogliśmy za bardzo przedłużać naszego refleksyjnego
wieczoru, ponieważ następny dzień mieliśmy rozpocząć
Mszą o wczesnej porze, a potem spakować bagaże
i rozpocząć kolejny etap podróży. Byliśmy ciekawi tego,
co przyniesie kolejny dzień i nie mogliśmy się tak po ludzku
doczekać, kiedy znajdziemy się w Rydze wśród tłumów
młodzieży z całej Europy...

Barbara Majkowska

Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas

 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-25 stycznia 2017 pod
hasłem: Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).
A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:
15.01.2017 (niedziela) Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy,
Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 - godz. 18.00.
18.01.2017 (środa) - Kościół Ewangelicko-Augsburski - Sopot, skwer im. ks. Otto Bowiena 5 (Park Południowy)
- godz. 18.00.
19.01.2017 (czwartek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny - Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 - godz. 18.00.
20.01.2017 (piątek) - Kościół rzymskokatolicki - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Legionów 13 - godz. 18.00.
21.01.2017 (sobota) - Kościół Prawosławny - Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 - godz. 17.00
22.01.2017 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki - Gdańsk, ul. 3 Maja 19 - godz. 18.00.
 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po raz XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod
hasłem: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7) obchodzony 17 stycznia. Natomiast 26 stycznia
obchodzony będzie XVII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie:
adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia.

 W 61. numerze naszej Gazetki pisałem o Franciszku
Schubercie. Pragnę  się zatrzymać nad jego utworem “Ave
Maria", gdyż jest to podstawowy utwór  w repertuarze
organistów (akompaniament do śpiewu, gry na skrzypcach
i innych instrumentach solowych).
 Niektóre przeboje mistrzów mają własne
legendy. Jakież to romantyczne historie
wiązano z pieśnią Schuberta Ave Maria!
Ubogi kompozytor nie miał własnego
fortepianu, toteż poprosił poczciwego za-
krystiana, aby wpuścił go na noc do kościoła,
by mógł spokojnie komponować przy
organach. Przy migotliwym płomyku świecy
obraz Marii Panny zesłał mu natchnienie do
skomponowania utworu Ave Maria.
 Jednak prawda jest następująca. Jednym z literackich
bestsellerów ówczesnej Europy była powieść poetycka
szkockiego pisarza sir Waltera Scotta o dziwnej nazwie
"Pani jeziora". Sam Rossini nie omieszkał przerobić jej
na operę, która zyskała wielką popularność także
w Warszawie.

“Ave Maria” Franciszka Schuberta

 Operę Rossiniego wystawiono oczywiście również
w Wiedniu, gdzie zauroczył się nią z kolei Franciszek
Schubert. Pani jeziora Scotta, stała się jego ulubioną
książką, a że nieomal każda dobra poezja w zasięgu jego
ręki przemieniała się prędzej czy później w pieśń, także

i ta lektura zaowocowała cyklem 7 Śpiewów
op. 52. Trzy z tych siedmiu Pieśni śpiewane są
przez tytułową bohaterkę, Helenę, córkę
hrabiego Douglasa d'Angus, który w połowie
XV wieku dowodził wojskami przeciwko
królowi Szkocji Jakubowi II. I z tych trzech
Śpiewów Heleny, trzecim jest właśnie Ave
Maria. Helena ukrywa się wraz z ojcem
-buntownikiem na pustkowiu i wieczorną porą
modli się o ocalenie do Świętej Dziewicy. Stąd

Ave Maria.
 Przesławna ta pieśń powstała, jak i cały cykl 7 Śpiewów,
między marcem a lipcem 1825 roku. Ave Maria została
napisana na sopran. Wykonanie tej pieśni jest trudne
ponieważ na każdą nutę przypada jedna sylaba, a często
całe słowo.



 Najwcześniejsza informacja w korespondencji kom-
pozytora, z 21 lipca 1825 roku, odnosi się do wykonania
w domu radcy dworu Franza Ferdinanda von Schillera,
w Górnej Austrii. Schubert pisał do Josepha von Spauna
(1788-1865): "U radcy dworu von Schillera było wiele
muzykowania, m. in. kilka moich nowych pieśni z Pani
jeziora Waltera Scotta, spośród których szczególnie się
wszystkim spodobał Hymn do Marii".
 Cykl 7 Śpiewów z Pani jeziora op. 52 ukazał się drukiem
w wydawnictwie Matthiasa Artarii 5 kwietnia 1826 roku.

 Wszystko, co jest stworzone, zostało nazwane, ma swoje
imię. Każda istota, rzecz i zjawisko wymaga określenia
i zdefiniowania. Jest kimś, albo czymś, w odróżnieniu od
innych. Każde imię i każda nazwa jest kontrastem: to jest
Jan, a nie Franciszek, albo to jest stół, a nie krzesło.
Nazwanie oznacza też ograniczenie: jestem tym, co zamyka
się w moim imieniu i nazwisku. Moje imię wyróżnia mnie
od innych: jestem ograniczoną  częścią świata
stworzonego.
 Tylko Bóg nie wymaga imienia. Mówi o sobie: "Ja Jestem"
i to całkowicie wystarcza. On Jest odwieczny. Zawsze
Jest. Jest jedyny i nie ma innego. On sam Jest Imieniem,
od którego pochodzą wszystkie inne imiona. Nie ma
takiego określenia w ludzkim języku, które by zawierało
w sobie całą istotę Boga. On jest nieograniczony,  dlatego
nasz umysł, który jest ograniczony, nie potrafi objąć
i zamknąć w sobie Boskiej natury.
 To, że ktoś ma imię, oznacza też, że ktoś inny mu to imię
nadał. Po stworzeniu świata Adam
miał za zadanie nazwać stwo-
rzenia, które Bóg uczynił. Ten, kto
nazywa, jest pierwszy przed istotą
nazywaną i w pewnym sensie ją
przewyższa: ma władzę nadania jej
imienia.
 Kto jednak był przed Bogiem, albo
jest ponad Nim, by mógł nadać Mu
imię? Boże Imię możemy poznać
tylko, jeśli On sam zechce je nam
objawić.
 HaShem oznacza Imię, jedno
jedyne, które nie wymaga
określenia, bo nie ma innych,
porównywalnych do niego, z któ-
rymi można by je pomylić. Bóg,
który sam jest Nienazwany, zapisał

Marek Jarmakiewicz

Tylko Bóg nie wymaga imienia

nasze imiona w księdze życia. W Jego Imieniu zawierają
się imiona wszystkich zapisanych w księdze życia. Dopiero
po zjednoczeniu z Jego Imieniem, w królestwie żywych,
nasze imiona nabiorą pełni. Wtedy poznamy w całości Boga
i siebie samych, tak, jak zostaliśmy poznani przez Ojca,
który z wielkiej miłości powołał nas do istnienia, nie
bezimiennych, ale każdego jako Jego ukochane dziecko,
jedyne i niepowtarzalne.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz:

Teraz poznaję po części,
Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

                                                             (1 Kor 13, 12)

 To właśnie moje imię zostało zapisane w księdze życia.
To ja zobaczę Boga twarzą w twarz i to ja Go poznam. To
moim Ojcem jest Bóg, On, który wypowiada moje imię,
by pociągnąć mnie do siebie. Jego Imię jest Tajemnicą,
którą pragnę poznać, a to poznanie będzie moim
szczęściem na wieczność. Joanna Czech
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 15 stycznia 2017 r.; 8.00 + Helena Rogal w m-c po śmierci; 10.00 - dziękczynno-błagalna w intencji

Edwarda z okazji 78. rocznicy urodzin; 12.00 + Kazimierz Dukaczewski w 7. rocznicę śmierci; rodzice z obu stron;

18.30 + Wacława (k) Fic w 2. rocznicę śmierci; rodzice, bracia i siostry

Poniedziałek, 16 stycznia; 7.30 + Stanisław z okazji ur. oraz o błogosławieństwo i łaski dla wnuków Denisa i Anny

z okazji ich urodzin; 16.00 + Marianna w 9. rocznicę śmierci, Tadeusz, rodzice i rodzeństwo z obu stron

Wtorek, 17 stycznia - Świętego Antoniego pustelnika; 7.30 - wolna intencja; 16.00 - o nawrócenie i uwolnienie

dla Wojciecha

Środa, 18 stycznia; 7.30 - o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz o światło Ducha Świętego dla Jerzego w dniu

urodzin; 16.00 + rodzice: Marianna i Marian Izydorczyk

Czwartek, 19 stycznia - Świętego Józefa Pelczara; 7.30 - wolna intencja; 16.00 - wolna intencja

Piątek, 20 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Ryszard Korgul

Sobota, 21 stycznia - Świętej Agnieszki; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Józef Bartnik w 16 rocznicę śmierci, rodzice

z obojga stron

Niedziela, 22 stycznia; 8.00 + Bogusława Jankowska w m-c po śmierci; 10.00 + Irena Brzeska w 4. rocznicę śmierci

12.00 + Henryk w 27. rocznicę śmierci, +z rodziny; 18.30 + Roman Kukla w m-c po pogrzebie, Genowefa Kukla

1. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, w soboty natomiast o godz. 18.00.
2. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie we wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
3. Program kolędy na najbliższe dni:

15.01.2017 (niedz.) Marynarki Polskiej 140 (numery 15-40) - od góry
16.01.2017 (pon.) Marynarki Polskiej 142 (numery 1-28) - od dołu
17.01.2017 (wt.) Marynarki Polskiej 142 (numery 29-40) - od góry
18.01.2017 (śr.) Marynarki Polskiej 171, 173, 175
19.01.2017 (czw.) Okrąg - numery parzyste
20.01.2017 (pt.) Okrąg 1/3, 5/7, 9/11
22.01.2017 (niedz.) Okrąg 13/15, 17/19, 21/23, 25/27, 29

Program całej kolędy znajdziemy w internecie oraz w gablotach. W soboty i niedziele rozpoczęcie o 15.00, w ciągu
tygodnia o 16.30.
4. W najbliższych dniach będzie miał miejsce Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program
nabożeństw w różnych kościołach chrześcijańskich na stronie 2.
5. Czterodniową pielgrzymkę do Wilna organizujemy w dn.  6 - 9 maja. Szczegóły na początku lutego.
6. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Św.
7. Przy wyjściu z kościoła nowy numer "Gościa Niedzielnego".

Zmarł nasz parafianin Ryszard Korgul, l. 75, zam. przy ul. Zielony Trójkąt 4. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 Organizujemy wyjście dla dzieci i młodzieży na lodowisko we wtorek,
17 stycznia. Koszt od osoby za wejście i wypożyczenie łyżew: 5 zł.
Resztę, czyli 10 zł od osoby, pokrywa prywatny sponsor.

Zbiórka przy kościele o 10.45. Zapraszamy!


