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III Niedziela zwykła: (Jon 3, 1-5. 10; Ps 25; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich:
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego,
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
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LIST BISKUPA ELBLĄSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2018
Drodzy Siostry i Bracia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela każdego człowieka
i Zbawiciela świata!
Drodzy Chrześcijanie, związani z Kościołem rzymskokatolickim diecezji elbląskiej!
OD NINIWY DO ALEPPO
W Piśmie Świętym Starego Testamentu znajduje się opowiadanie o proroku Jonaszu
i o Niniwie, dużym mieście starożytnym. Wiele miast, ważnych kiedyś, kwitnących i bogatych,
przestało istnieć. Zostały zburzone podczas wojen.
Wojny uderzają przede wszystkim w ludzi, należących do wszystkich grup wiekowych,
bez wyjątku. Przynoszą śmierć, cierpienie, nędzę oraz przemoc.
Współcześnie, miastem które w dużej mierze przestało istnieć, jest syryjskie Aleppo. Zostało
zniszczone właściwie na naszych oczach. Relacje telewizyjne i internetowe pokazywały stopniowe wyniszczanie tej bliskowschodniej metropolii. W Aleppo żyły wśród wyznawców islamu
wspólnoty chrześcijańskie. Miały długą historię. Były bliskie czasom apostołów. Przez wojnę
zostały rozproszone.
Wojny niszczą nie tylko ludzi, ale też ich domy, szkoły, szpitale i wszystko to, co należy
do kultury materialnej oraz duchowej. Syryjskie Aleppo stało się współczesnym symbolem zła
wojny oraz ideologii, która żywi się wojną. (c.d. na str.2)
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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(c.d. ze str.1)

EKUMENIZM WSPÓLNEGO LOSU
Od 18 do 25 stycznia trwa w Kościele czas intensywnej modlitwy o jedność chrześcijan Chrześcijanie są od dawna podzieleni. Podziały trwają od stuleci. Na początku była wrogość, wojny religijne, wzajemna agresja. Dziś występuje nadal niechęć, nieznajomość, albo obojętność. Poszczególne
Kościoły chrześcijańskie żyją swoim własnym życiem. Nie potrzebują siebie nawzajem.
Tymczasem wspólne doświadczenie nieszczęścia, jakim jest wojna, czy prześladowania, choćby
ze strony skrajnego nurtu islamu, uświadamia nam – wyznawcom Chrystusa, podzielonym i oddalonym od siebie, wspólnotę naszego losu.
Bywa tak, że wspólne doznanie nieszczęścia i cierpienia, pomaga odkrywać ludzkie oraz
chrześcijańskie braterstwo. To, co wspólne. Zresztą wcześniej, o tym doświadczeniu jedności, jako
wspólnoty losu [W. Kasper], o ekumenizmie rodzącym się w obozach jenieckich i koncentracyjnych pisali teologowie, którzy przeżyli II wojnę światową.
Odkrywanie jedności, odnajdywanie jej, rodzi się czasami nie w dialogu uczonych,
ale w dramatycznych okolicznościach życia. Istnieje więc ekumenizm ludzi nauki i ekumenizm
duchowy wytrwałej modlitwy. Istnieje też ekumenizm wspólnego losu, a nawet ekumenizm męczenników chrześcijan z różnych Kościołów. Stanęli oni bowiem wobec tego samego prześladowcy, tej samej przemocy i fali zła, jako uczniowie Chrystusa.
DUCH ŚWIĘTY WOŁA O JEDNOŚĆ
U początku podziałów chrześcijan - leży grzech. U początku procesu zjednoczenia - jest
zawsze Boży dar. Sprawcą jedności wśród wyznawców Jezusa jest przede wszystkim Duch Święty.
On budzi w nas tęsknotę i pragnienie jedności. Nie pozwala zastygać w samozadowoleniu, ale każe
podejmować trud jej poszukiwania. Chodzi tu o jedność w wierze, a także o większą bliskość pomiędzy wspólnotami różnych wyznań. Chrystus bowiem zgromadził dwunastu apostołów i ustanowił jedną społeczność, jeden żywy organizm Kościoła. Stąd podział chrześcijan musi nas boleć
i niepokoić.
ABC EKUMENICZNYCH POSTAW
Ekumeniczne nastawienie rozpoczyna się od życzliwego myślenia i mówienia o chrześcijanach z innych Kościołów i wspólnot. Gdy jesteśmy mocno związani z Kościołem, to nie musimy
obawiać się, że kontakt z innymi spowoduje utratę naszej katolickiej tożsamości. Poznanie drugiego, innego chrześcijanina, nie musi prowadzić do niemądrej fascynacji nim. Do przejmowania jego
poglądów oraz zwyczajów. Poznanie drugiego powinno prowadzić do większej bliskości i przyjaźni. Przy zachowaniu szacunku dla jego odmienności i wierności wobec własnej tradycji.
Ekumenizm nie oznacza też „pozyskiwania drugiego”. Nie prowadzi do transferu wyznaniowego, ale do odkrywania tego, co jest wartościowe i szlachetne w innych społecznościach wyznaniowych.
Dążenie do jedności nie oznacza też wyzbywania się własnych tradycji i religijnych przekonań,
czyli szukania najmniejszego wspólnego mianownika. Dobrze rozumiany ekumenizm jest również
postawą uszanowania, życzliwości i gotowości do wspólnego działania na rzecz dobra drugich,
którzy potrzebują pomocy.
Jezus Chrystus posyła nieustannie swojego Ducha w nasz świat. On pobudza nas do roztropnego przezwyciężania podziałów wśród chrześcijan. Być może, nie mamy na co dzień bezpośredniego kontaktu z wyznawcami Chrystusa, należącymi do innych wspólnot chrześcijańskich.
Żyjemy bowiem na ogół w jednolitej większości katolickiej. Jednak kształtowanie naszej świadomości i postaw, a więc duchowości ekumenicznej, jest poważnym zadaniem.
+Jacek Jezierski – biskup elbląski
MOJA PARAFIA nr 3/2018 (493) Do użytku wewnętrznego - 2 -

Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 - W intencji parafii
Poniedziałek 22 I – 2 Sm 5,1-7; Ps 89; Mk 3, 22-30
700 1. + Bacie i Dziadków
800 1. + Stanisława Klamkowska (int. od uczestników pogrzebu); 2. + Roman Kisielewski w 1 r. śm.
1800 1. W int. rodzin
Karmel godz. 730 - O powrót Mateusza
Wtorek 23 I – 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35
700 1. + Tomasz Budrewicz (gr.29)
800 1. + Elżbieta Szuterkiewicz w 1 m-c po śm.
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny;
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Środa 24 I – 2 Sm 7, 4-17; Ps 89; Mk 4, 1-20
700 1. + Waleria, Antoni Czarneccy, Krzysztof, zm. z rodziny
800 1. + Piotr, Apolonia, Jan, Czesław
1800 1. + Ryszard Jędrzejewski
Czwartek 25 I – Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Ps 117,1-2;Mk 16,15-18
Karmel godz. 730 - Int. Elżbiety Wołoszyńskiej
00
1.
+
Józef
Grabowski,
Eugenia
Mazurowska,
zm.
z
rodziny
7
800 1. + Irena Cywińska w 1 m-c po śm.
1800 1. + Jadwiga Lazarowska, zm. z rodz. Banach i Lazarowskich
Karmel godz. 730 - + Jan Stańczyk, zm. z rodziny
Piątek 26 I – 2 Tm 1,1-8; Ps 96,1-3.7-8.10; Łk 10,1-9
00
1. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha Świetego dla Marzeny
7
800 1. O błog. Boże i opiekę MBNP dla Ewy z okazji urodzin
1800 1. + Mirosław Łapiński
Karmel godz. 730 - + Adam Kowalski
Sobota 27 I – 2 Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51,12-17; Hbr 4,12; Mk 4,35-41
00
1. + Anna Derecka – Barszczyńska w 1 m-c po śm.
7
800 1. + Bronisław Światek, zm. z rodz. Świątków i Błaszczyków
1100 1. W int. Ojca Świętego Franciszka
1800 1. + Julian Sądowski, Antoni, Anna, Pelagia, Maria Białowąs
Karmel godz. 730- W int. Agnieszki Osuch
Niedziela 28 I – Pwt 18, 15-20; Ps 95; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
700 1. W intencji parafii
830 1. + Krystyna Kołodziejczyk, zm. z rodziny
1000 1. + syn Gabriel Kosiło, mąż Edward, rodzice, teściowie
1130 1. + Mieczysław Fluks, córka Danusia
1300 1. + Dziękczynno – błagalna w 80 rocz. urodzin Heleny Gapskiej
1630 1. + Czesław Poźniak, Honorata, Jarosław
1830 1. + Józef Serdakowski
Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę i w czwartek
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
W dniach od 7-14 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej:" Od Nazaretu do Jerozolimy". Koszt pielgrzymki wynosi 570 USD+ 1950 PLN. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego. Szczegółowych informacji udziela o. Przemysław Ilski - nr tel. 609 686 222. Szczegółowy plan pielgrzymki znajduje
się w gablocie.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH
Rozpoczęcie w niedzielę 18 lutego o godz. 9:30 (kaplica Miłosierdzia Bożego).
Kolejne spotkania od 19 do 22 lutego 2018 r. o godz. 19 30 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się 20 maja 2018 r.)
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Ogłoszenia: Trzecia Niedziela zwykła – 21 I 2018 r.
1. Niedziela, 21 stycznia: (III Niedziela zwykła)
- Msze św. w niedzielę: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 17:45 do 18:30. W niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 17:30
2. W poniedziałek, 22 stycznia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – różaniec w intencji Rodzin oraz Rodziców modlących się za swoje dzieci modlitwą różańcową.
3. We wtorek, 23 stycznia: (Dzień powszedni)
- -godz.
17:30
Nieustannej.
o składanie
do skarbonyi dzieci
pod chórem
próśb i
godz.
9:00nabożeństwo
Msza św. Nowenny
na zakończenie
RokuProsimy
Szkolnego
dla nauczycieli
ze Szkoły
podziękowań,
które
zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
Podstawowej
nr 1.
4.- Msze
W środę,
24 stycznia:o(Wspomnienie
św.18:00.
Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła)
św. sprawujemy
godz. 6:00, 8:00,
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 25 stycznia: (Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła)
- Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
6. W piątek 26 stycznia: (Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa)
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; godz. 17:30 – Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia.
7. W sobotę 27 stycznia: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- godz. 11:00 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 28 stycznia: (IV Niedziela zwykła)
9. Bóg powołał do wieczności: Andrzej Rajek l. 62 z ul. Fałata; Walentyna Poleszuk l. 94
z ul. Płk. Dąbka; Urszula Piątkowska l. 86, Halina Towcik l. 83 z ul. Browarnej; Zdzisław Sobczak
l. 89 z ul. Uroczej; Alicja Tomczyk l. 71 z ul. Żeglarskiej; Krzysztof Szeliga l. 63 z ul. Robotniczej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
10. Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Seminarium Duchowne w Elblągu zaprasza młodych mężczyzn [od III klasy gimnazjum]
do udziału w rekolekcjach powołaniowych. Odbędą się one w dniach 3-7 lutego br.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Seminarium.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 18 lutego 2018 r. rozpocznie się Kurs Małżeński. Kurs
małżeński to seria ośmiu sesji, których celem jest pomoc parom małżeńskim wzmocnić ich relację.
Całość przebiega w wyjątkowej atmosferze. Jest to wspaniała okazja aby spędzić czas razem jako para
przyglądając się ważnym zagadnieniom dotyczącym relacji małżeńskiej. Kurs Małżeński jest bardzo
praktyczny i pomaga wzmocnić relacje małżeńskie i budować zdrowe małżeństwo, które będzie trwać
„póki śmierć was nie rozłączy”. Więcej informacji i zapisy na stronie parafii: www.redemptor.elblag.pl
Powołani do przywództwa - to program inspirujący mężczyzn do przywództwa w życiu osobistym.
Wielu mężczyzn mierzy się dziś z wieloma trudnościami w realizowaniu swojego powołania . Nie jest
to typowy kurs lub rekolekcje, ale raczej program rozwoju własnego inspirowany Słowem Bożym.
Prowadzenie:
Michał Piekara i Mariusz Marcinkowski - liderzy męskiej, katolickiej wspólnoty.
Rozpoczęcie w sobotę 17 lutego 2018 r. Szczegóły na ulotkach oraz http://mezczyzniboga.pl/
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