
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim
 
Pan Jezus mnie wybrał, żebym za Nim poszła. Nie 
powiedział, jaka będzie ta droga, ale wezwał „Pójdź 
za mną”. Dzięki tej drodze mogę poznawać Jezusa, 
obcować z Nim, obserwować Jego życie. Apostoło-
wie przebywali z Chrystusem i przyglądali się Jego 
postępowaniu, a my obecnie możemy Go poznawać 
między innymi przez Pismo Święte. Celem chrześci-
jańskiego życia jest kontynuowanie misji Jezusa na 
ziemi i przybliżanie ludzi do Pana Boga. Potrzeba du-
żej odwagi, żeby rzucić wszystko do czego się przy-
zwyczailiśmy, naszej codzienności i pójść za Chrystu-
sem. Czasami boję się, że będę wyśmiana i odrzucona przez niektórych ludzi lub nie 
podołam temu zadaniu, ale skoro sam Bóg mnie do tego wybrał, to wiem, że dam radę.  
Otrzymałam od Niego czas, wystarczająco dużo, by spełnić Jego wolę. To nie jest czas, że-
by żyć byle jak, ale żeby poznawać Jezusa i wypełniać Jego zadanie - „Nawracajcie się           
i wierzcie w Ewangelię!”. Dlatego chcę się starać i nawracać całe życie, żeby ciągle stawać 
się lepszą osobą.                                                                                                           Julia Sikora
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Słowa Ewangelii według młodych

Odwaga

Z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego wraz 
z całą wspólnotą uczestniczyliśmy w wieczornej 
Mszy Świętej. Po Eucharys�i zaczęliśmy drugie   
w historii Concordii  kolędowanie. Nie mogliśmy 
sobie go w tym roku odpuścić! Dzięki temu, że 
część z nas przyniosła swoje instrumenty, nasze 
muzykowanie było radośniejsze – świąteczny 
klimat udzielił nam się jeszcze bardziej. Naszym 
gościem był również sam Święty Mikołaj, który 
obdarował  nas przeróżnymi prezentami. Był to 
bardzo dobry i miło spędzony czas i mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku również będziemy 
mogli wspólnie pośpiewać kolędy!
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PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Jonasza
Jon 3, 1-5. 10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi 
tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 
wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, 
które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i po-
szedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Ni-
niwa była miastem bardzo rozległym – 
na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść 
przez miasto jeden dzień drogi i wołał,     
i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Ni-
niwa zostanie zburzona». I uwierzyli 
mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post     
i przyoblekli się w wory od najstarszego 
do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czy-
ny, że odwrócili się od złego postę-
powania. I ulitował się Bóg nad niedolą, 
którą postanowił na nich sprowadzić,      
i nie zesłał jej.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według 
swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim 
miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 7, 29-31

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. 
Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak 
żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy 
płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy 
się radują, tak jakby się nie radowali; ci 
zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie 
posiadali; ci, którzy używają tego świata, 
tak jakby z niego nie korzystali. Przemija 
bowiem postać tego świata.

AKLAMACJA
(Mk 1, 15)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 1, 14-20

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

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 Ewan-
gelię!». Przechodząc obok JEZIORA GA-
LILEJSKIEGO, ujrzał Szymona i brata  Szy-
monowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 

sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli 
za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 
Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy 
ojca swego, Zebedeusza, razem z najem-
nikami w łodzi, poszli za Nim.

Jezioro Galilejskie - zwane też 
Jeziorem (Morzem) Tyberiadzkim, 
Kinneret lub Genezaret. To ostatnie 
określenie w języku hebrajskim oznacza 
harfę. Niektórzy genezy tej nazwy szu-
kają w widocznym z lotu ptaka kształcie 
tego zbiornika przypominającego ów 
instrument, inni „słyszą” cichą muzykę 
wydobywającą się z poruszanych wiat-
rem trzcin. Długość jeziora sięga 24 kilo-
metrów, szerokość dochodzi do 13, 
głębokość osiąga 47 m. Tafla jeziora 
znajduje się na wysokości 209 m p.p.m., 
a zatem jest to najniżej położone jezioro 
słodkowodne na świecie. Z obydwu stron 
otoczone jest górami, a na nadbrzeżu 
rozsianych jest bezładnie kilka miejsco-
wości, w których rytm życia wyznaczał 
przemysł rybny. Najbardziej znany ga-
tunek ryby odławianej z Genezaret to 
�lapia, zwana także rybą świętego 
Piotra. Dziś w Jeziorze Galilejskim żyje 
ok. 37 gatunków ryb. Choć jezioro stano-
wiło w czasach Jezusa naturalną granicę 
pomiędzy terytoriami żydowskimi a po-
gańskimi, Ewangelie poświadczają 
przenikanie się wpływów obydwu świa-
tów. 

Ania

Propozycja dołącze-
nia do Concordii po-
jawiła się w bardzo 
nieoczekiwanym momencie. Mimo 
początkowej niepewności zdecydowa-
łam, że pójdę na wspólnotową Mszę 
Świętą. Po jej zakończeniu już wie-
działam, że znajduję się w odpowiednim 
miejscu. Niesamowite dla mnie było 
zobaczyć jednocześnie tylu młodych 
ludzi, których łączy miłość do Chrystusa   
i chęć podążania Jego drogami. Tutaj 
buduję relację z Bogiem, a także z war-
tościowymi osobami, z którymi wspólnie 
odkrywamy i pogłębiamy naszą wiarę. 
Wspólnota uczy mnie zaufania do Boga    
i zawierzania Mu siebie. Jestem wdzięcz-
na Panu, że jedna z dróg zaprowadziła 
mnie właśnie do tego miejsca.

Liturgia Słowa

Trudne słowo

#ludzieCONCORDII

Brzeg Jeziora Galilejskiego

Jezioro Galilejskie widziane z satelity
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