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LITURGIA SŁOWA
1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; 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.

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan stał się cyklicznym
świętem ekumenizmu. Co roku
między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem Katedry św.
Piotra a świętem Nawrócenia św.
Pawła – chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach,

koncertach i innych spotkaniach. W
niektórych miejscach inicjatyw jest
tak dużo, że Tydzień Modlitw –
wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem
przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie
wygłasza duchowny innej denominacji.

14 stycznia 2018 r.

Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego
Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą
swojej posługi rozpoznaje głos
Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania
Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom
na Jezusa - Baranka Bożego.
Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w
godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło
nas do rozpoznawania przyjścia
Boga i odpowiadania na Jego
wezwanie. Jeśli jednak chcemy
stać się sługami Słowa, niosąc
Je innym, potrzebna nam jest
umiejętność pozostania “w cieniu”, byśmy nie przesłaniali
mocy i blasku Jezusa.
ks. Wojciech Skóra MIC, Oremus
Co roku na Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te
razem przygotowują Komisja
„Wiara i Ustrój” Światowej Rady
Kościołów oraz Papieska Rada
(wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską
wersję broszury z materiałami od
1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada
ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzym-

skokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są
przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.
Hasło Tygodnia w 2018 r. brzmi:
Prawica Twoja wsławiła się mocą
(Wj 15,6).
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z
Księgi Wyjścia 15,1–21. Materiały do
ekumenicznych modlitw przygotowali
chrześcijanie z Karaibów.
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w
ziemi egipskiej
Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz
umiłowany brat
Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią
Ducha Świętego
Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie
Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!
Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich
Dzień 7: Budowanie rodziny
w domu i w Kościele
Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych
(…) z czterech stron świata.

PROGRAM TYGODNIA MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2018
Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)
15 stycznia, poniedziałek, godz. 16:00
Wyższe Seminarium Duchowne rzymskokatolickiej Diecezji WarszawskoPraskiej, ul. Mehoffera 2
Seminarium ekumeniczne „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – udział Kościołów w zachowaniu polskości i budowaniu państwa”.
Wejście tylko z zaproszeniami.
16 stycznia, wtorek, godz. 19:00
Kościół rzymskokatolicki Opatrzności Bożej – Wspólnota Chemin Neuf,
Wesoła, ul. ks. Skargi 2, Warszawa-Wesoła
17 stycznia, środa Dzień judaizmu
18 stycznia, czwartek, godz. 18:00
Kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 74
19 stycznia, piątek, godz. 18:00 Kaplica Kościoła EwangelickoMetodystycznego, ul. Mokotowska 12
20 stycznia, sobota, godz. 18:00
Polskokatolicka katedra Św. Ducha, ul. Szwoleżerów 2
21 stycznia, niedziela, godz. 19:00
Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1
22 stycznia, poniedziałek, godz. 18:00
Ośrodek Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Szczytnowska 35–39
23 stycznia, wtorek, godz. 18:00
Prawosławna katedra św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52
24 stycznia, środa, godz. 18:00
Kościół starokatolicki mariawitów, ul. Wolska 186
25 stycznia, czwartek, godz. 17:30
Kościół rzymskokatolicki św. Marcina, ul. Piwna 9/11
26 stycznia, piątek Dzień islamu
27 stycznia, sobota, godz. 19:00
Kościół rzymskokatolicki św. Orione, ul. Lindleya 12
Spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”
28 stycznia, niedziela, godz. 16:00
Rzymskokatolicka katedra św. Floriana, ul. Floriańska 3
3 lutego, sobota Nabożeństwo dla obcokrajowców
Centrum Luterańskie, ul. Miodowa 21
2 marca, piątek Światowy Dzień Modlitwy
Kościół starokatolicki mariawitów, ul. Wolska 186.

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
920 Pustelnicy nie zawsze
składają publicznie profesję
trzech rad ewangelicznych,
ale "przez surowe odsunięcie
się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i
pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata".
921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa
bliskość z Chrystusem. Ukryte
przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu
oddał swoje życie, ponieważ
jest On dla niego wszystkim.
Na tym polega to szczególne
powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.
922 Począwszy od czasów apostolskich dziewice i wdowy
chrześcijańskie,
powołane
przez Pana, by poświęcić się
Mu w sposób niepodzielny w
większej wolności serca, ciała i
ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w
stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości "dla Królestwa
niebieskiego" (Mt 19, 12).
923 "Wyrażając święty zamiar
wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa
diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi
Bożemu, i włączone w służbę
Kościoła". Przez ten uroczysty
obrzęd (Consecratio virginum)
"dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym
znakiem miłości Kościoła do
Chrystusa, eschatologicznym
obrazem tej niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia".

MODLITWA PANA JEZUSA O JEDNOŚĆ (J 17, 20-26)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł:
Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie: aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył,
żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w
nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował
tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją,
którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał,
aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

PAPIEZ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ
Sytuacji, w której człowiek słaby
pada ofiarą kpin i upokorzeń jest w
Piśmie Świętym bardzo wiele. Tytułem przykładu pamiętajmy o postawie Hagar względem Sary, Goliata względem Dawida, a także
żon Hioba i Tobiasza, które pogardzały swymi mężami.
Zadaję sobie pytanie: co kryje się
w tych ludziach? Cóż takiego jest w
nas, że pogardzamy, znieważamy,
kpimy ze słabych? Można zrozumieć, że nabijamy się z silniejszych,
bo powoduje nami zawiść... Ale ze
słabszych? Skąd się w nas bierze taka postawa? A jest to nagminne,
jakbym musiał pogardzać innym,
abym sam czuł się pewnie. Jakby to
było konieczne...
Taką postawę możemy też dostrzec u dzieci. W mojej dzielnicy
żyła pewna kobieta upośledzona
umysłowo. Błąkała się po ulicach.
Inne kobiety ją dokarmiały i
odziewały, ale dzieci się z niej naśmiewały. Taka złośliwość u naj-

młodszych, naigrywać się ze
słabszych.
Dziś widzimy to nadal, w
szkołach, w postaci gnębienia, znęcania się nad słabszymi... bo jesteś gruby, bo
jesteś taki i owaki, jesteś
obcokrajowcem, jesteś czarny... I dlatego znęcają się,
dzieci, młodzież. Nie tylko
Peninna, Hagar czy żony
Tobiasza i Hioba, również
dzieci. Oznacza to, że jest w nas
coś, co prowadzi do takich zachowań, do znęcania się nad słabszym. Myślę, że jest w tym ślad
grzechu pierworodnego.
Być może psychologowie mają
swoje wytłumaczenia takich zachowań, dla tej woli unicestwienia
drugiego, bo jest słaby.
Ja jednak twierdzę, że jest w tym
ślad grzechu pierworodnego. Jest
to dzieło szatana, w którym nie ma
współczucia.

I tak jak, kiedy jest w nas dobre
postanowienie dobrych czynów,
uczynków miłosierdzia, mówimy:
to Duch Święty mnie do tego natchnął, tak samo, kiedy zdajemy
sobie sprawę, że jest w nas to pragnienie szkodzenia temu, kto jest
słaby, nie miejmy wątpliwości: jest
w tym diabeł. Bo to jest dzieło
diabła, uderzyć w słabego.
Prośmy o łaskę współczucia, tego
współczucia, które ma Bóg. On
bowiem jest Bogiem współczującym i pomaga nam iść naprzód.

ŚW. ANTONI, OPAT
Pokusa łatwego chrześcijaństwa – wiary, która niewiele
kosztuje – jest wciąż żywa. Lekiem na tę pokusę jest pustynia.
Warto powalczyć o jej skrawek
pośrodku
naszych
ważnych
spraw.
Jego postać została przysłonięta
przez imiennika, żyjącego prawie
1000 lat później, czyli św. Antoniego z Padwy. A szkoda, bo An-

toni Pustelnik, zwany również
Opatem lub Wielkim, to postać
barwna i ważna w historii Kościoła. Jego żywot spisany przez św.
Atanazego stał się pierwszym i
szeroko znanym manifestem życia
pustelniczego.
Żył w Egipcie na przełomie III
i IV wieku. Pochodził z bogatej
koptyjskiej rodziny. Po śmierci rodziców zastanawiał się – podobnie

jak ewangeliczny bogaty młodzieniec – co zrobić ze swoim życiem.
Pewnego dnia usłyszał słowa
Ewangelii: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną” (Mt 19,21). Postąpił zgodnie z radą Jezusa. Rozdał majątek ubogim i zamieszkał w
grobowcu na skraju rodzinnej wio-

ski. Później dla uniknięcia rozgłosu przeniósł się w głąb pustyni,
aby tam w ascezie i samotności
szukać Boga. Wiele osób odwiedzało jego pustelnię.
Jedni szukali rady mądrego pustelnika, inni pragnęli naśladować
jego styl życia. Niektórzy osiedlali
się w pobliżu. Powstawały pierwsze wspólnoty eremitów. Takie były początki życia zakonnego. Z
biegiem lat, stuleci, pojawiły się
reguły i rozmaite formy organizacyjne. Ideał życia monastycznego
od czasów Antoniego pozostaje
jednak wciąż taki sam: odejście od
świata, asceza, milczenie, kontemplacja, praca, poddanie się zakonnej regule i przewodnikowi duchowemu. Słowem – rezygnacja z
wielu dóbr doczesnych, po to, aby
odnaleźć Dobro Najwyższe.
Niektórzy twierdzą, że pierwsi
mnisi byli uciekinierami szukającymi na pustyni schronienia przed
rzymskimi prześladowaniami. Inni
uważają, że ruch monastyczny
rozwinął się jako protest przeciw-

ko spadkowi jakości życia chrześcijan po ustaniu rzymskich prześladowań. Ten drugi pogląd wydaje się bliższy prawdzie. Kiedy cesarz Konstantyn wydał w roku 313
edykt mediolański, chrześcijanie
mogli wreszcie wyjść z podziemia.
Z biegiem czasu chrześcijaństwo
stawało się religią cieszącą się w
cesarstwie przywilejami. Pojawiało się coraz więcej chrześcijan tylko z nazwy. Wiara potaniała, a
nawet zaczęła się po ludzku opłacać. Życie pustelnicze było próbą
przeciwstawienia się temu trendowi, było poszukiwaniem radykalnej gorliwości. Jako że okres męczenników przeszedł do historii,
ich miejsce stopniowo przejmowali mnisi. To oni stawali się „bożymi atletami” odrzucającymi bezpieczne, wygodne życie, aby stawiać czoła duchowi świata i
wznieść się na wyżyny kontemplacji.
Pokusa łatwego chrześcijaństwa
– wiary, która niewiele kosztuje –
jest wciąż żywa. Lekiem na tę po-

kusę jest pustynia. Warto powalczyć o jej skrawek pośrodku naszych ważnych spraw. Kto doświadczył pustyni, wraca z niej inny. Odróżnia fatamorganę od oazy,
docenia smak wody, kawałka
chleba. Wie, że wszystko jest darem. Tęskni za głębią.

OGŁOSZENIA
Wizyta duszpasterska:
Poniedziałek 15 stycznia: ul. Dzielna 17A, 17B, 74 ;
Wtorek 16 stycznia: ul. Dzielna 21, 78;
Środa 17 stycznia: ul. Jana Pawła II 55, 59;
Czwartek 18 stycznia: ul. Jana Pawła II 61, 61A;
Piątek 19 stycznia: ul. Jana Pawła II 63, 64, 68;
* Początek wizyty duszpasterskiej o godz. 16.00
* Ofiary przeznaczamy na remont naszego kościoła
2. Do puszek przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary dla biednych. Bóg zapłać! za
wsparcie osób będących w potrzebie.
3. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zimowisku organizowanym przez naszą
parafię w dniach 21 - 27 stycznia 2018 r. w Muszynie. Koszt wyjazdu wynosi 1.350 złotych
(w planie szkółka narciarska). Szczegóły i zapisy u ks. Michała oraz s. Iwony.
4. W tym tygodniu obchodzimy:
- w środę – wsp. św. Antoniego, opata;
- w piątek – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
- w sobotę – wsp. św. Sebastiana, męczennika.
Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213
Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki parafialnej. Ofiarodawcom i Czytelnikom
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Redagują: ks. prał. Walenty Królak, ks. Adam.
www.swaugustyn.pl
Przygotowanie gazetki i druk polecają się, tel. 512 663 968

