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Ewangelia (J 1, 35-42) 

Powołanie pierwszych uczniów 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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. 

 



Zamyślenia - Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" 

Mieszkanie wiele mówi o swoim gospodarzu. Może dlatego uczniowie pytają 

o miejsce zamieszkania Jezusa. Są bezpośredni i szczerzy. Widzą w Jezusie 

ciekawą propozycję na życie. Chcą czegoś więcej i wchodzą z Nim w dialog. 

Jezus odpowiada: Chodźcie, a zobaczycie. 

Dzisiaj jednym z większych problemów chrześcijan jest to, że przestali się 

interesować Chrystusem. Dużo ważniejsze są sprawy drugo- i trzeciorzędne. 

Tymczasem istota wiary, czyli żywa relacja z Jezusem, staje się dla wielu tylko 

dodatkiem. 

Chrześcijaństwo rozpoczyna się od spotkania. To spotkanie jest szczególne, 

bo w pewien sposób „wywraca świat do góry nogami”. Zmienia perspektywę 

patrzenia. Nie jest to spotkanie „ekran w ekran”, ale twarzą w Twarz. 

Doświadczenie żywego Boga sprawia, że człowiek pragnie być z Nim w stałej 

łączności. Mówiąc inaczej – pragnie w Nim zamieszkać. 

To pragnienie spełnia się w momencie Komunii św. Oto Baranek Boży 

przychodzi w darze Eucharystii i czyni nasze serca swoim mieszkaniem. 

                     ks. Kamil Dąbrowski 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 17 STYCZNIA 2021r. 

1. Jutro rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan pod 

hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. 

Kościół katolicki zachowuje mocno w sercu modlitwę swego 

Założyciela zanoszoną do Ojca w przeddzień męki „aby wszyscy byli 

jedno” i dlatego gorliwie wzywa nas, aby wytrwale modlić się  

o jedność chrześcijan na całym świecie. 

2. W środę 20 stycznia przypada 3 rocznica ingresu do Katedry Biskupa 

Romualda Kamińskiego, pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu 

Diecezji. 

3. Dzisiaj kończymy naszą kolędę i kolędowanie. Z serca dziękujemy 

za składane ofiary na bieżące potrzeby parafii i dokończenie 

renowacji ołtarza głównego oraz za dary dla kolędników. W przyszłą 

niedzielę po każdej Mszy Św. odbędzie się uroczyste 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy na 

Msze Św. szczególnie te rodziny, które nie mogły spotkać się z nami 

w wyznaczonym terminie, aby mogli również otrzymać karnet 



kolędowy z błogosławieństwem dla całej rodziny. Na zaproszenie 

indywidualnie w sobotę 23 stycznia od godz. 10.00 odwiedzimy po 

kolędzie te rodziny, które przybyły do naszej parafii i chcą poświęcić 

swój nowy dom. Prosimy o zgłaszanie się nowych rodzin w zakrystii 

lub w kancelarii.  

4. Pod chórem dzieci mogą pobrać specjalną planszówkę z grą „Trzej 

Królowie”. 

5. Bóg zapłać za złożone ofiary na odnowienie ołtarza głównego:  

500 zł, 400 zł, 3 x 300 zł, 2 x 200 zł i 100 zł.  

6. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej i pobrania naszej gazetki 

„Lumen.   

7. Na progu do wieczności pożegnaliśmy: Śp. Henryka 

Rozwadowskiego i Barbarę Lipińską. Wieczny odpoczynek…  

8. Modlitwa do Św. Michała Archanioła. 

9. Na łaskę zdrowia i dobry tydzień przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. 

INTENCJE MSZALNE 18.01 - 24.01 

 

PONIEDZIAŁEK 18 STYCZNIA 
7.00 + Anielę i Jana Piotrkowicz, Lucynę Majszyk 

18.00 Dz.-Bł. w 85 rocznicę urodzin Wiesława Karczmarczyka 

WTOREK 19 STYCZNIA 
7.00 + Antoniego, Czesławę, Ks. Kazimierza – Lipiaków, Stanisława 

Lipiaka zm. z rodziny Lipiaków i Piątkowskich  

18.00 + Jana Przasnka w 2 rocznicę śmierci 

18.00 Dz.-Bł. o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Grzegorza w 60 rocznicę urodzin 

ŚRODA 20 STYCZNIA 
7.00 + Eugeniusza Wójcika – od uczestników pogrzebu 

18.00 + Piotra Panasiuka  

18.00 + Marka Szafrankiewicza- od wnuków z okazji dnia dziadka 



CZWARTEK 21 STYCZNIA 
7.00  + Agnieszkę, Jana, Wojciecha , Jana -Gańko, Zbigniewa  

  i Helenę – Fidzińskich, Stanisławę Jackiewicz, Stanisława 

  Tkaczyka 

18.00 + Feliksę Piotrkowicz 

PIĄTEK 22 STYCZNIA 
7.00 Dz.-Bł. w 89 rocznicę urodzin Lucyny Urbaniak 

18.00 Dz.-Bł. w 1 rocznicę ślubu Martyny i Sławomira 

18.00 + Helenę Bąk 

SOBOTA 23 STYCZNIA 

7.00 + Apolonię i Kazimierza Radziszewskich 

18.00 + Jerzego, Józefę, Aleksandra- Wojdygów, Bolesława 

Mastalerza 

18.00 + Janinę i Wacława – Linde, Helenę i Józefa - Miłosz 

NIEDZIELA 24  STYCZNIA 

7.00 Dz.-Bł. w 70 rocznicę urodzin Ewy 

9.00 + Zofię Piraszewską, Błażeja Piraszewskiego 

9.00 + Józefę, Stanisława, Stefana, Wojciecha- Szczepek, 

Weronikę i Władysława - Gawęda 

10.30 Dz.-Bł. w 60 rocz. ślubu - Zygmunta i Marianny- Urbanowicz  

10.30 + Leokadię i Jana Lesińskich, Stefanię i Jana Krawczyńskich, 

Janinę Dębską 

12.00 + Wandę Kresak – od męża z dziećmi i rodzinami 

12.00 + Bożennę i Stanisława Kuśmierowskich 

18.00 + Helenę Bąk w 1 rocznicę śmierci – od koleżanek 
   skład: Leszek 

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła 

ul. Kościelna 2,      Kancelaria: 

05-311 Dębe Wielkie     środa i sobota 8.00-9.00 

e-mail: Ks. Proboszcz – zarskis@wp.pl   pon.- piątek 16.30-17.30 

e-mail: Ks. Wikary – pawelkondracki3@wp.pl   tel. 25-757-78-93  

e-mail: redakcja - parafialnagazetka@gmail.com  
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