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Ewangelia (J 1, 35-42)
Powołanie pierwszych uczniów
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.
——————————————————————————————————————
Martwisz się koronawirusem?
MÓDL SIĘ DO ŚW. SEBASTIANA!
Katolicy od wieków modlą się do św. Sebastiana. Proszą męczennika o ochronę przed plagami
i zaraźliwymi chorobami, które w średniowieczu
pochłonęły miliony ludzi w Europie. Medialne doniesienia o zarażeniach koronawirusem i jego rozprzestrzenianiu się spowodowały, że miliony ludzi na całym świecie martwią się o swoje zdrowie. Warto przypomnieć, że w Kościele katolickim mamy świętego,
do którego możemy zwracać się o pomoc w takich
sytuacjach. Od stuleci katolicy zwracają się z prośbą
o ochronę przed chorobami zakaźnymi do męczennika z początków chrześcijaństwa. Św. Sebastian jest
uważany za obrońcę przed plagami i zaraźliwymi
chorobami, które w średniowieczu pochłonęły miliony
ludzi w całej Europie. W VII w. katolicy szczególnie
gorliwie modlili się do św. Sebastiana podczas wybuchu zarazy w Pawii (północne Włochy). Święty poniósł męczeńską śmierć ok. 288 r. podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana. Jego
śmierć na przestrzeni wieków inspirowała wielu artystów. Mistrz z okresu wczesnego renesansu
Andrea Mantegna wykonał trzy portrety św. Sebastiana (można je oglądać w Wiedniu, Paryżu
i Wenecji). Z tych trzech przedstawień św. Sebastian z Wiednia (do zobaczenia

w Kunsthistorisches Museum) jest najbardziej znaczący. Obraz został wykonany na zamówienie
burmistrza Mantui, aby uczcić koniec epidemii w mieście. Mantegna odszedł od klasycznego
przedstawienia św. Sebastiana jako przywiązanego do słupa. Pokazał go, jak opiera się o konstrukcję przypominającą bramę do miasta lub łuk triumfalny. Św. Sebastian, w eleganckiej postawie, spogląda w niebo, dzielnie znosząc ból męczeństwa.
Życiorys św. Sebastiana
Sebastian urodził się w III wieku w Narbonne, mieście na terenie dzisiejszej Francji. Informacje
o Sebastianie pochodzą z Opisu męczeństwa nieznanego autora z roku 254 oraz z komentarza
św. Ambrożego do Psalmu 118. Dokumenty te podają, że ojciec Sebastiana pochodził ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne (Galia), a matka z Mediolanu. Dzieciństwo spędził w Mediolanie, tam też uczęszczał do szkoły. Staranne wychowanie oraz stanowisko ojca utorowało
mu drogę na dwór cesarski. Jak podaje legenda z V wieku, w 283 roku zaciągnął się w Rzymie
do Wojska, specjalnie po to, aby móc dodawać otuchy pilnowanym przez żołnierzy chrześcijanom, których czekała męczeńska śmierć. Sebastian nie przyznawał się głośno do swojej wiary,
potajemnie jednak nawracał kolejnych Rzymian. Jednocześnie nakłaniał chrześcijan, którzy
popadali w zwątpienie, gdy nasilały się prześladowania, aby nie odstępowali od wiary. Był przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa, panującego w latach 276-282. Jak podaje
św. Ambroży, Sebastian był dowódcą przybocznej straży samego Dioklecjana, któremu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan i w wyniku tego został przeszyty strzałami.
Błogosławiony Jakub de Voraigne w średniowiecznej “Złotej legendzie” zapisał: “Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola do drzewa i zabić strzałami z łuków. Tyle strzał
tedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża, a żołnierze przypuszczając, że już nie żyje, odeszli”.
Był w pół umarły, jednak znalazła go niewiasta o imieniu Irena i poprzez swoją opiekę przywróciła mu zdrowie. Gdy Sebastian odzyskał zdrowie ponownie udał się do cesarza i zwrócił uwagę
na krzywdy, jakie wyrządzał on niewinnym wyznawcom Chrystusa. Cesarz zdziwił się na jego
widok, okazał jednak nie mniejsze okrucieństwo niż poprzednio – kazał go zatłuc pałkami, a jego
ciało wrzucić co kanałów miejskich. Legenda głosi, ze Sebastian ukazał się chrześcijance o imieniu Lucyna, która dzięki wizji mogła odnaleźć jego zwłoki i potajemnie pochować je w katakumbach. Miało to miejsce około 287 roku. Święty Sebastian stał się symbolem nieugiętej wiary
i męczeństwa w imię Chrystusa. Wspomnienie liturgiczne św. Sebastiana w Kościele katolickim
jest obchodzone 20 stycznia, a cerkiew prawosławna wspomina go 31 grudnia (wg. kalendarza
gregoriańskiego).
—————————————————————————————————————————
21 i 22 STYCZNIA
DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA

Wszystkim Babciom i Dziadkom
życzymy jak najwięcej wytrwałości w wierze
i pogody ducha czerpanej z miłości
do naszego Pana,
a także zdrowia i światła tak jasnego,
aby żadna siła nie przyćmiła jego blasku.

Niech Bóg Jedyny
prowadzi Was każdego dnia!
Wszystkiego, co najlepsze!

21 stycznia
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Czw. 21 stycznia - Powiatowa, Kolejowa Przemysłowa, Lipinki, Wrocławska, Dworcowa bez
Święta Agnieszka, ta młodziutka męczennica, bloków.
która mając zaledwie lat 13, poniosła śmierć
męczeńską, jest wzorem dziewiczej niewinności Pt. 22 stycznia - Dworcowa bloki.
i czystości. Gdy wpływowy Rzymianin, ===================================
Symfronjusz, uderzony jej wielką urodą, starał
się o jej rękę, Agnieszka nie chciała go poślubić, OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
gdyż
był
poganinem.
Rozwścieczony
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Symfronjusz kazał ją wtrącić do domu rozpusty;
17.01.2021
nie opuścił jej Pan Bóg, a piękne jej włosy wyrosły nagle tak długie, że osłoniły jej ciało jak suk- 1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu,
nią. Gdy potem została skazaną na śmierć od jutra 18 stycznia do poniedziałku 25 stycznia
przez spalenie, wyszła z płomieni nietknięta, pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przydopiero cios miecza położył koniec jej młodemu, niesiecie obfity owoc” trwał będzie Tydzień
niewinnemu życiu.
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Symbolem św. Agnieszki jest niewinny baranek
- agnus po łacinie znaczy jagnię; stąd też Jagusia to samo co Agnieszka. W Rzymie w uroczy- 2. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustość św. Agnieszki, w kościele, w którym złożo- stającej Pomocy.
ne są jej zwłoki, poświęcają dwa baranki, które 3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja
niosą w procesji, złożone wśród kwiatów Najświętszego Sakramentu.
w dwóch koszykach, ozdobionych wstążeczkami i kwiatami. Z wełny baranków tych tkają pa4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzić
ljusze, rodzaj szerokich naszyjników, ozdobioDzień Babci, w piątek, 22 stycznia – Dzień
nych 6-ciu krzyżykami z czarnego jedwabiu,
Dziadka. Okażmy im szacunek, wdzięczność
które noszą na szyi wysocy dostojnicy Kościoła
i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy
w czasie wielkich uroczystości, n.p. przy konseich wszystkich, zarówno żyjących, jak i zmarkracji biskupów i przy sumie pontyfikalnej.
łych.
==================================

5. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania intencji
mszalnych w różnych potrzebach naszego żyZapraszamy mieszkańców poszczególnych cia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imiemiejscowości i ulic na Mszę św. o godz. 18.00. nin, urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich
sprawowaną w ich intencji i spotkanie kolędowe. zmarłych.
Będziemy się wspólnie modlili o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski na nowy rok i opiekę 6. Msza św. w intencji dzieci, które obchodziły
urodziny i imieniny w styczniu w niedzielę
naszej Patronki Matki Bożej Królowej Polski.
31 stycznia o godz. 12.00. Prosimy o zapisy
w zakrystii.
HARMONOGRAM MSZY ŚWIĘTYCH
I SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
Jest do nabycia nowy numer Gościa NiedzielneDzień/Data - Godzina - Kościół - Miejsco- go i Gazetki Parafialnej.
wość/Ulica
Za każdą ofiarę, za ofiary złożone dzisiaj
Pn. 18 stycznia - Kołobrzeska, Drawska, na tacę, które są przeznaczone na ubezpieNa Skarpie, Ogrodowa, Grunwaldzka, Polna, czenie naszych kościołów, za wszelką
pomoc, życzliwość i dar modlitwy składamy
Lipowa, Półwiejska.
serdeczne Bóg zapłać!
Wt. 19 stycznia - Sikorskiego, Tylna, Wiśniowa,
Wczasowa, Toruńska, Wschodnia, Strzelecka, Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom, w rozpoczynającym się tygodniu niech
Suchowska.
Bóg obficie błogosławi.
Śr. 20 stycznia - Zbigniewa Religii, Koszalińks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ska, Młyńska, Kwiatowa, Poprzeczna, Janoks. Przemysław Gracek - wikariusz
wiecka, Jasna, Sprzymierzonych.

KOLĘDA 2021

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

II NIEDZIELA ZWYKŁA
17.01.2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA
17.01.2021

8.00

† Helena JANIAK (1 r. śm.)

12.00

†† Kazimiera, Kazimierz BŁASZCZAK,
†† Władysława, Antoni LITWIN - intencja prawnuczka, wnuczków i dzieci

18.00

†† Salomea, Władysław BIEŃKOWSCY
PONIEDZIAŁEK 18.01.2021

18.00

† Ewa CHEŁSTOWSKA
WTOREK 19.01.2021

18.00

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE
9:15
DĘBSKO

9:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

W intencji Wojciecha z okazji 8 urodzin

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 21.01.2021
18.00

INTENCJA WOLNA
SOBOTA 23.01.2021

18.00

O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
† Józef LESZCZYŃSKI
(1 r. śm.)
†† Bronisława, Henryk KWIATKOWSCY w rocznice śmierci

SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† Stefan ZAHUTA (5r. śm.)

9:15
POMIERZYN

† Zofia LISAJ, †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

†† Aniela, Barbara, Józef ROGOZIŃSCY
†† Barbara, Paweł GORGOL

† Jan RYCHLEWSKI, †† z rodziny
III NIEDZIELA ZWYKŁA
24.01.2021

8.00

† Józef GARBACZ (28 r. śm.)
†† z rodziny

INTENCJA WOLNA
PIĄTEK 22.01.2021

18.00

† Ryszard LITWIN (6 r. śm.)

III NIEDZIELA ZWYKŁA
24.01.2021

ŚRODA 20.01.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

Z okazji urodzin Grzegorza

INTENCJA WOLNA

12.00

W 60 rocznice ślubu Reginy i Jana

18.00

INTENCJA WOLNA
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