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Pierwsze czytanie: Jon 3,1-5. 10; Drugie czytanie: 1 Kor 7, 29-31; Ewangelia: Mk 1, 14-20.

 Nasze życie jest pasmem ciągłych zmian. Każda zmiana
jest przejściem z jakiegoś "od" do jakiegoś "do". Na tym
polega każdy ruch - przemieszczenie się przedmiotu
z punktu do punktu, dokonane w czasie. Nie inaczej ma
się rzecz z życiem człowieka i światem, w którym istnieje.
Dzisiejsze słowo zachęca nas do przyjrzenia się Bogu jako
inicjatorowi zmian. Sam będąc istnieniem "Jestem, który
jestem", znajduje się w ciągłym ruchu. Teologia mówi
o dwóch kierunkach ruchu w Bogu: 1) wewnętrznym,
między Osobami Trójcy - Boża immanencja; 2) zew-
nętrznym, ku swojemu stworzeniu - Boża ekonomia. Jedna
i druga sfera jest pod Jego władaniem, a polega na ruchu
i zmianach.
 Pierwsze czytanie mówi o posłaniu Jonasza, aby dokonał
zmiany we wrogich Izraelowi ludziach z Niniwy. Słowo
skierowane do proroka stało się jednocześnie rzeczy-
wistością ruchu Jonasza w stronę Niniwy (choć nie od
razu) i realizowania Bożego planu. Niniwici, począwszy
od króla, aż po zwierzęta, wykonali ruch w stronę na-
wrócenia się. Bóg zmienił swój plan i nie zniszczył miasta,
które pogrążyło się w pokutnym popiele.
 W drugim czytaniu św. Paweł jasno wskazuje na
ograniczoność czasu do nawrócenia. Nie ma go wiele do
stracenia i dlatego zaleca konkretne postawy względem
zbliżającego się końca. Jako ostatnie wypowiada słowa:
"Przemija bowiem postać tego świata".
 Ewangelia ukazuje nam Apostołów w momencie swojego
powołania. Jezus najpierw woła o nawrócenie, czyli zmianę
sposobu myślenia, żeby zmienić sposób działania. Wska-
zuje Ewangelię jako stały punkt odniesienia, który choć
wewnętrznie dynamiczny, to jednak stanowi zestaw sta-
tycznych prawd o Bogu i o człowieku. Ku takiej stałości
chce się dążyć. W obecności Bożej chce się żyć. Dlatego
powołując uczniów, Pan zauważa ich przy pracy.
Obserwuje jakość ich zaangażowania, ocenia ich zdolności,
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ale nie samą pracowitość lub ambicję, lecz potencjalne
cechy głosicieli Słowa Bożego - świadczenia o Chrystusie.
 To ewangeliczne powołanie dokonuje wielkiej zmiany
w życiu Apostołów: zostawiają wszystkie ułożone już
zdania i plany na przyszłość, życie rodzinne i miejsce
zamieszkania. Odtąd mieszkaniem ich będzie Pan. Można
powiedzieć, że w tym momencie przeminęła postać świata

Apostołów. Pan wyjął ich z ich życia i zaproponował to-
warzyszenie sobie w drodze. Owa droga także okaże się
pełną zmian, które przyniosą ostatecznie dobre owoce:
świadectwo Zbawiciela, podpisane własną krwią.
 Skoro Bóg mówi, że przemija postać tego świata, to
jednocześnie oznajmia, że przyjdzie inny świat, w którym
nie będzie już przemijania - będzie wieczne "teraz". A zatem
stałość jest sprawą przyszłości - tylko Bóg jest stały
w swojej woli (choć dynamiczny w działaniu) i nie zmienia
zamiarów w odniesieniu do człowieka - kocha go i pragnie
jego szczęścia.
 Nie jest bez znaczenia to, do jakiego celu dążymy, jakich
dobieramy środków i jak realizujemy powzięte zamiary.
Wśród zmienności świata, Chrystus daje nam pociechę
w zapowiedzi nieśmiertelności, która nigdy nie przeminie.

ks. Krystian Wilczyński

Po świętach Bożego Narodzenia, to znaczy 27 grudnia,
grupa młodzieży z Trójmiasta wyruszyła na kolejne
ekumeniczne spotkanie Taizé. Tym razem odbywało się
ono w Bazylei - mieście położonym na styku granic trzech
państw: Szwajcarii, Francji i Niemiec. Ta "Pielgrzymka
zaufania przez ziemię" została zorganizowana już po raz
czterdziesty.
 Po prawie 24 godzinach podróży, która wbrew pozorom
wcale nie była długa i nużąca, trzy autokary z Trójmiasta
dotarły do Bazylei. Po zarejestrowaniu naszych grup, zo-
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staliśmy przydzieleni do lokalnych parafii i do chcących
nas przyjąć rodzin. To tam doświadczyliśmy tego, czego
nigdy nie zapomnimy, to znaczy ogromnej życzliwości,
ciepła oraz gościnności. Nasi gospodarze byli niezwykle
mili, cierpliwi i pomocni, przez co nie mogliśmy się z nimi
nie zżyć. Dni mijały nam bardzo szybko, a czas spędzony
w Bazylei był wypełniony po brzegi. Nie zabrakło w nim
głębokiego doświadczenia modlitwy połączonej ze śpiewem
klimatycznych kanonów, kojarzącymi się ze spotkaniami
Taizé. Każdy z nas przywiózł swoje intencje, rozterki



i miał wystarczająco dużo momentów,
aby się nad tym pochylić. Przyno-
siliśmy to wszystko na codzienną
Eucharystię, na której spotykali się
młodzi katolicy z różnych krajów.
Codziennie wieczorem słuchaliśmy
także przemówień wygłaszanych
przez brata Aloisa - przełożonego
Wspólnoty Braci z Taizé. Zasta-
nawialiśmy się między innymi nad
problemami współczesnego świata
i jak pomagać najbardziej pokrzyw-
dzonym. Ostatniego dnia, podobnie jak
rok temu w Rydze, podchodziliśmy do brata Aloisa po
błogosławieństwo. Ta chwila znowu okazała się niezwykła
i wyjątkowa. W czasie wolnym podziwialiśmy także piękno
Bazylei, spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami i zwie-
dzaliśmy lokalne zabytki. Czas płynął i nadszedł ostatni
dzień roku kalendarzowego. Uczestniczyliśmy wtedy we
Mszy świętej i spotkaniu dla Polaków. Wieczorem odbyło
się "Święto Narodów", gdzie mieszkańcy każdego kraju
prezentowali się przed międzynarodową publicznością.
W Nowy Rok nadszedł czas trudnych pożegnań i po-
dziękowań. Pozostało nam tylko zrobić pamiątkowe zdjęcie
i przywieźć ze sobą jak najwięcej wspomnień, bo raczej
mało prawdopodobne, abyśmy się jeszcze kiedyś z nimi
spotkali.

 Punktualnie o godzinie 17:00 pożegnaliśmy naszą Bazyleę
i rozpoczęliśmy podróż do Gdańska. Uświadamialiśmy
sobie coraz bardziej, że spotkanie jest kolejnym dowodem
na to, że "wszystko, co dobre szybko się kończy..." Nie
możemy jednak nie czerpać z tego, czego tam do-
świadczyliśmy. Musimy trzymać się mocno Pana Boga,
ufać Mu, wierzyć w Jego Miłość, bo przecież jak sły-
szeliśmy: "Jezu, nasza radości, gdy zrozumiemy, że nas
kochasz, coś w naszym życiu się uspokaja, a nawet
przemienia". Pozostaje nam jeszcze dotrzymać słowa
danego wszystkim znajomym poznanym w Bazylei, że za
rok o tej samej porze spotykamy się wszyscy w Madrycie.
To właśnie w stolicy Hiszpanii odbędzie się kolejne
spotkanie Taizé. Barbara Majkowska

 Kadosz znaczy święty. A święty to inny, oddzielony.
Najświętszy, a więc i niedostępny. Boga Abrahama, Boga
Izraela i Boga Jakuba nikt nie mógł zobaczyć, bo kto by
Go zobaczył, nie przeżyłby. Nawet Mojżesz, przyjaciel
Boga, mógł Go ujrzeć tylko od tyłu, żeby nie umarł od
patrzenia w Jego oblicze (Wj 33,18-23). Kto by –
niepowołany – dotknął się Arki Przymierza, zaraz padłby
martwy na ziemię, nawet jeśli wyciągnął rękę po to, by
uchronić Arkę przed upadkiem w czasie przewożenia
(2 Sm 6,6-7).
 Kiedy Dawid, który przecież był sługą Pana i „czynił to,
co jest słuszne w Jego oczach” (1 Krl 15,5), zapragnął
zbudować świątynię, Bóg tak mu odpowiedział: „Czy ty
zbudujesz Mi dom na mieszkanie?” (2 Sm 7,5) Kto z ludzi
zdolny jest wznieść budynek godny tego, by mógł w nim
przebywać Najświętszy? Kto z ludzi jest bez grzechu, by
móc się z Nim równać?

 A jednak Pan
zamieszkał wśród
umiłowanego ludu.
A kiedy posłał na
świat swego Syna,
to ten Jego Syn
umiłowany sam
nauczył nas mówić
do Boga: Ojcze.
A przecież Ojciec

nie może być oddzielony! Ojciec po to właśnie jest, by być
blisko, i to zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko najbardziej
dotkliwie odczuwa własną słabość. W takich momentach
najmocniej potrzebuje, żeby Ojciec, silny i dobry, zawsze
kochający, był tuż obok.
 Takim Bogiem dla nas zechciał być Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba. Ojcem, najbliższym, na zawsze
złączonym ze swoim dzieckiem. I On, Bóg święty i nie-
skończony, sam uświęca nasze ułomne, ludzkie wysiłki.
 Kto może zbudować Bogu dom na mieszkanie? Kto może
stanąć przed Jego obliczem, kto jest na tyle święty, by mógł
o Nim opowiadać? Nawet Biblia, gdyby była tylko dziełem
człowieka, byłaby tak samo niedoskonała, jak niedoskonali
byli ludzie, którzy ją spisywali. Mimo największej sta-
ranności autorów, księgi Pisma Świętego nie byłyby święte,
gdyby nie uświęcił ich sam Bóg.
 Tak jest z każdą naszą pracą, jakiej się podejmujemy: może
być albo nasza, może lepsza, może gorsza, ale zawsze
przyziemna i skończona. A może być oddana Bogu,
z ufnością dziecka, dla którego Ojciec zawsze i wszędzie
jest największym bohaterem, tak, by On mógł ją prze-
mieniać, uświęcać i wywyższać. Jeśli są jakieś wielkie
dzieła, to tylko wtedy, kiedy Boża świętość wychodzi
naprzeciw ludzkiej ułomności.
Kadosz, Bóg święty, nieskończony, nieprzenikniony.
Najświętszy i godzien największej czci. Ten, który wisi na
krzyżu i broczy krwią. Oddzielony, a jednak najbliższy. Bóg
przedziwny. Joanna Czech
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1. Dzisiaj kolejny koncert kolęd w naszym kościele. O godz. 13.00 wystąpi Olga Szomańska. Serdecznie wszystkich
zapraszamy.
2. Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00.
3. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. W sobotę Msza św. o godz. 18.00.
4. Program kolędy na najbliższe dni:

22.01.2018 (pon.) Reja 28
23.01.2018 (wt.) Reja 25, Reja 26
24.01.2018 (śr.) Reja 32
25.01.2018 (czw.) Reja 30

5. W piątek, 26 stycznia odbędzie się kolęda uzupełniająca. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza w wyznaczonym
terminie, może to jeszcze uczynić. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do zakrystii.
6. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Pokolędowa zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 16.30 w domu parafialnym.
8. Organizujemy w naszej parafii Weekendowy Kurs dla Małżeństw "Akwila i Pryscylla", który odbędzie się
w dniach 9-11 lutego. Szczegółowe informacje i zapisy u kapłanów. Zachęcamy do zapisów, niezależnie od stażu
małżeńskiego. Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarli nasi parafianie: Wacława Wach, l. 85, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 142 oraz Kazimierz Hulek, l. 73,
zam. przy ul. Marynarki Polskiej 138A. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Poniedziałek, 22 stycznia - Dzień Dziadka; 7.30- Urszula z okazji urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo;
16.00 + Roman Grzybowski
Wtorek, 23 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Teresa Nowak w m-c po pogrzebie
Środa, 24 stycznia - Świętego Franciszka Salezego; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Helena Będzimierowska
w 5. rocznicę śmierci
Czwartek, 25 stycznia - Święto Nawrócenia Świętego Pawła; 7.30+ Roman Grzybowski;
16.00 + Zofia Czołnowska w 22. rocznicę śmierci
Piątek, 26 stycznia - Świętych Tymoteusza i Tytusa; 7.30 + Wacława Wach - int. od 3. Róży Różańcowej;
16.00 + Roman Grzybowski
Sobota, 27 stycznia - Błogosławionego Jerzego Matulewicza; 7.30 + Roman Grzybowski
18.00 + Franciszek Ogiński w 5. rocznicę śmierci
Niedziela, 28 stycznia - 4. Niedziela zwykła; 8.00 + Roman Grzybowski; 10.00 + Jerzy Kowalewski w 4. rocznicę
śmierci; 12.00 - Anna i Jacek Głogowscy w 32. rocznicę ślubu; 18.30 + Ryszard Chober, rodzice z obu stron

                Babcia
    Babcia to są miłe ręce,

Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa
w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.

Babcia to bajka,
której nie znamy,
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,

        A ja jestem wnuczka.

                                 Anna Kamieńska

   Bez dziadka w niebie
Nie uwierzą że kiedyś chodziłem po płocie
liczyłem ropuchy
wierzgałem jak źrebię
kochałem dwa psy
jeża i samego siebie
w dni powszednie święta
świadkowie odeszli
pogrzeb po pogrzebie
samotność - bo mnie dzieckiem
tu nikt nie pamięta
dobrze że zamiast dziadka
widzą dziecko w niebie
                           ksiądz Jan Twardowski


