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Biuletyn: 18 stycznia 2015 
Druga Niedziela Zwykła 

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,  
łaska i prawda przyszły przez Niego. 

******************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************* 

Niedziela, 18 stycznia 2015  
Md'Y - 2:00pm- 

 

Niedziela, 25 stycznia 2015  
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna za 22 lata małżeństwa, Boże błogosławieństwo 

na dalsze lata i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla całej rodziny. 
 

OGŁOSZENIA 
1. Chopin Society zaprasza na "Piano Recital" w wykonaniu Yulianna 
Avdeeva w 8 lutego 2015.  
 
2. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. 
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła 
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 
 

3. W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele 

obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. "Jest on pomyślany jako 
odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do 

odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania 
w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów" - czytamy w instrukcji Papieskiej 

Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca 

do regularnego obchodzenia Dnia Migranta. 
 

Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 200 mln, w tym 
najwięcej - 56 mln - w Europie. Drugie miejsce zajmuje Azja - 50 mln, a 

trzecie - Ameryka Północna, gdzie jest ich 41 milionów. Krajem mającym 

najwyższą w skali światowej liczbę migrantów są Stany Zjednoczone. Jest ich 
tam 35 mln i pochodzą z 40 różnych krajów, w tym najwięcej - bo aż 9 mln - z 

Meksyku. Polskich migrantów jest w USA prawie pół miliona. 
Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla których 

ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego 
bytu. Liczną rzeszę stanowią też ci, którzy migrują ze względów 

ekonomicznych, naukowych, rodzinnych czy zdrowotnych. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II Niedziela Zwykła 

 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu 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.  

(J 1,35-42) 

  

ZAPIS PEWNEGO POWOŁANIA 

Trzeba pójść do Betanii, za Jordan, tam, gdzie św. Jan udziela chrztu. 
Ważne jest bowiem, aby zobaczyć ten konkretny gest: rękę 
poprzednika, która wskazuje na kogoś Innego. 
 
Poprzedniego dnia Jana odwiedziła wysłana ze stolicy delegacja, która 
miała zapytać go o to, kim jest: 
 
– Kim jesteś? 
– Nie jestem Chrystusem. 
 
Nazywał siebie „głosem wołającym na pustyni”, przypominając 
zarazem o tym, że „pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie” (J 
1,26). 
 
Teraz zaś wraz z tłumem przybywa Oczekiwany i Jan Chrzciciel nie 
waha się ani przez chwilę: 
 
– To On! Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. 
 
Ten gest mówi bardzo wiele. Św. Jan ani przez chwilę nie zatrzymuje 
uwagi uczniów na swojej osobie. Kieruje ją od razu na głównego 
Bohatera, który w końcu pojawił się na scenie. 
 
Można by powiedzieć, że jego zadanie polega na odwróceniu uwagi 
ludzi od własnej osoby i skierowaniu jej na Innego, który nadchodzi 
„Nazajutrz” Jan Chrzciciel jeszcze raz wskazuje na Innego. 

 


