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Pierwsze czytanie

1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał
Samuela, a ten odpowiedział: "Oto jestem". Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: "Oto jestem,
przecież mnie wołałeś". Heli odrzekł: "Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać". Położył się zatem
spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: "Samuelu!". Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: "Oto
jestem, przecież mnie wołałeś". Odrzekł mu: "Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać".
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów
Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc:
"Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do
Samuela: "Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój
słucha". Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał
jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój
słucha". Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i
nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten
zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż
jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie
do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym
ciele!
Oto Słowo Boże.
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Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

J 1, 35-42

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, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz
nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Pierwsi uczniowie przybyli z Galilei, by żyć we wspólnocie Jana Chrzciciela, czynić pokutę,
nauczyć się czegoś od niego. Tymczasem ich mistrz wskazał im Jezusa jako Mesjasza. Posłuchali
go i poszli za Nim. Pierwsze spotkanie z Jezusem było dla nich tak ważne, że zapamiętali
miejsce, datę, godzinę; było łaską, która zapadła bardzo głęboko w ich serca. Jezus dokonał
całkowitego zwrotu i przewartościowania ich życia. Postawił im również pytanie o oczekiwania
i wyobrażenia związane z Jego osobą: "Czego szukacie?". Jest to pierwsze pytanie, które Jezus
kieruje do każdego ze swoich uczniów (również do nas). Droga z Jezusem nie może przypominać
tych, którzy idą za Nim z ciekawości, oczekują cudowności albo innych osobistych korzyści.
Jezus chce uczniów świadomych własnych oczekiwań, tęsknot i pragnień. Na pytanie Jezusa
uczniowie odpowiadają również pytaniem: "Gdzie mieszkasz?", czyli: kim jesteś?, jak żyjesz?,
czego nauczasz? Jezus z kolei zaspokaja ich ciekawość zaproszeniem: "Chodźcie, a zobaczycie".
Jezus chce nauczyć uczniów właściwego patrzenia; patrzenia w głąb. Takie patrzenie wymaga
wolności. Dlatego muszą najpierw opuścić wszystko, co ich wiąże. Muszą opuścić również
siebie samych i przyjść do Jezusa. Gdy zobaczą, kim jest, skąd przychodzi, gdzie mieszka,
poznają nie tylko Jezusa, ale również tajemnicę człowieka i tajemnicę Boga. W Jezusie będą
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mogli zrozumieć siebie. By poznać osobę, trzeba z nią być, patrzeć, jak żyje, co mówi, co czuje,
jak odnosi się do innych. Poznanie Jezusa jest warunkiem, który prowadzi do fascynacji Jego
osobą, życiem, nauką. Bez poznania nie ma prawdziwej miłości. Uczniowie poznali Jezusa i
"pozostali u Niego". Związek, jaki łączy Jezusa z uczniem ma charakter trwały. Jest to głęboka
duchowa wspólnota przyjaźni i życia. Mistrz i uczeń dzielą wszystko: ideały, plany, pracę,
odpowiedzialność, sukcesy i porażki, cierpienie i radość… Św. Ignacy w Ćwiczeniach
duchownych wkłada w usta Jezusa takie słowa: "ten, kto by chciał iść ze mną, będzie się musiał
zadowolić jedzeniem, jakie ja będę spożywał, podobnie piciem, ubraniem itd. Podobnie będzie
musiał pracować - jak ja - za dnia, a czuwać w nocy itd., aby potem był razem ze mną
uczestnikiem zwycięstwa, jak był uczestnikiem trudów" (Ćd 93). Być uczniem Jezusa oznacza
utożsamić się z Jego Osobą, nauczaniem, stylem życia, sposobem działania, trwać w Nim, a
równocześnie zachować swoją odrębność, tożsamość, specyfikę. Uczeń Jezusa, Apostoł Paweł,
który dogłębnie utożsamił się z Jezusem, napisał o sobie: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus" (Ga 2, 20). Uczniowie nie tylko pozostali z Jezusem, ale również odczuwali
potrzebę mówienia, podzielenia się tym niezwykłym doświadczeniem. Andrzej przyprowadził
Piotra do Mistrza. Chciał, by brat sam spotkał Jezusa, by rozpoczął swoją drogę bezpośrednio u
źródła. Dobra Nowina powinna się rozszerzać. Nie chodzi jednak o to, by innym narzucać własne
doświadczenie. Osobiste przeżycia, bogactwo własnego wnętrza może być zachętą,
zaproszeniem. Ale nie modelem, który należy kopiować. Każdy powinien doświadczyć sam, u
źródła, u Jezusa. Powinien iść drogą, którą prowadzi go Bóg osobiście.
Czego oczekuję w moim życiu? Jakie nadzieje wiążę z Jezusem? Jakie obszary mojej osobowości
albo życia wymagają Jego spojrzenia i miłości? Czy już (i w jakim stopniu) pozwoliłem
zafascynować się Jego osobą i nauką? Czy dzielę się moim wewnętrznym bogactwem i
doświadczeniem Boga z innymi? Co oznacza moje imię?

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 Sm 15,16-23

Ewangelia Mk 2,18-22

Wtorek

1 czytanie 1 Sm 16,1-13

Ewangelia Mk 2,23-28

Środa

1 czytanie 1 Sm 17,32-33.40-51

Ewangelia Mk 3,1-6

Czwartek

1 czytanie 1 Sm 18,6-9.19,1-7

Ewangelia Mk 3,7-12

Piątek

1 czytanie 1 Sm 24,3-21

Ewangelia Mk 3,13-19

Sobota

1 czytanie 1 Sm 1-4.11-12.19.23

Ewangelia Mk 3,20-21

Niedziela

1 czytanie Jon 3,1-5.10
2 czytanie 1 Kor 7,29-31

Ewangelia Mk 1,14-20
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Ogłoszenia parafialne
1. Dziś zespół Good God, w którym gra i śpiewa nasz ks. Paweł, rozprowadza swoją już drugą świeżo wydaną
płytę. Serdecznie zachęcamy do nabycia dla siebie bądź może to być dobry upominek dla kogoś z naszych
bliskich.
2. Serdecznie zapraszamy do chóru w naszej parafii nowe osoby, które chciałby chwalić Boga przez śpiew. Próby
odbywają się we wtorki o18.00 i czwartki o godz. 19.00 w sali nr 4 obok Bramy Uściługskiej.
3. W środę 17 stycznia zapraszamy kolejny raz na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, która poprowadzi ks.
Krzysztof Kralka. Początek godz.17.15 Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej, godz.18.00 Msza św. i ok 19.00
modlitwa uwielbienia. Intencje modlitewne spisane na kartkach możemy składać w zakrystii przed
nabożeństwem.
4. Z myślą o emerytach i rencistach i osobach starszych chcielibyśmy by przy parafii odbywały się spotkania
dla tych osób, raz czy dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb i zainteresowania. Treścią byłyby
spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje historyczne, biologiczne, krajoznawcze, warsztaty kulinarne, różne
wycieczki oraz gimnastyka. Odpowiedzialnymi są emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie w poniedziałek 22 stycznia o godz. 10.00 do Domu Pielgrzyma osoby,
które chciałyby pożytecznie w wymiarze duchowym i fizycznym spędzać wspólnie czas.
5. W pierwszym tygodniu ferii od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 chcemy przy parafii
zorganizować ferie-półkolonie dla dzieci ze szkoły podstawowej. W programie gry i zabawy integracyjne,
konkurencje sportowe na sali gimnastycznej, Aqua Park, bal z wodzirejem, pokazy i nauka tańca, zajęcia
plastyczne i szereg innych atrakcji. Każdego dnia na zakończenie będzie gorący posiłek. Uczestnictwo jest
nieodpłatne. Trwają zapisy. Prosimy podać pesel dziecka.
6. Osoby, które zapisały się do teatru Roma w Warszawie, na musical Piloci, proszone są o uzupełnienie swoich
danych oraz dokonanie wpłat. Można to uczynić w kancelarii.
7. Wszystkim Solenizantom nadchodzącego tygodnia Bożego błogosławieństwa, a Parafianom i Gościom
szczęśliwego tygodnia, pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
8. Wszystkim rodzinom z którymi spotkaliśmy się w tym tygodniu podczas wizyty duszpasterskiej, dziękujemy
za dar spotkania, wspólnej modlitwy i gościnność. W nadchodzącym tygodniu chcemy się spotkać wg
ustalonego porządku:
Poniedziałek 15.01.2018

g. 16.00: Piłsudskiego 25, Piłsudskiego 27 (od I i IV klatki),
Jedność 41 (od I, IV i VII klatki)

Środa 17.01.2018

g. 16.00: ks. Piotra Skargi,5,7,9

Wtorek 16.01.2018

g. 16.00: ks. P. Skargi 1, 3; Plac Niepodległości 2

Czwartek 18.01.2018

g. 16.00 Piłsudskiego 30 (od I i V klatki),
30A (od I i V klatki), 30B (od I i IV klatki)

Piątek 19.01.2018

g. 16.00: Wołyńska 7,9, Piłsudskiego 11A,12A,18,19
g. 17.00: Piłsudskiego 11,12,15,20
g. 18.00: Piłsudskiego16,17,22,23

Sobota 20.01.2018
g. 9.00: Wileńska 1, 11 Listopada 1, Piłsudskiego 1,3,5,7,9
oraz 2,4,6,8, Wołyńska 14,16, I Pułku Szwoleżerów 27,
Śląska 1 oraz 2,4
!! Chcemy, aby całe budynki pobłogosławić jednego dnia.
Księża rozpoczną wizytę od mieszkańców Wileńskiej 1,
Piłsudskiego 1, Wołyńskiej 16, Śląskiej 1, Śląskiej 4, Piłsudskiego 2
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