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11. – 17. 01. 2016 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 

niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie”. 

 Chrzest wydaje się nam nieodłącznie wpisany w chronologię życia człowieka. 

Rodzisz się i zostajesz ochrzczony. Czy mogło być inaczej w życiu Jezusa? Czy 

nie On sam miał nam dać przykład, a może i argument dlaczego warto chrzcić 

kolejne pokolenia? 

 Chrzest Chrystusa wcale nie był oczywisty. Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w 

wodach Jordanu głosząc przy tym konieczność nawrócenia. „Jesteś człowieku 

skłonny do zła, zdarza Ci się rzadziej lub częściej nieźle narozrabiać, więc daj się 

zanurzyć w tej wodzie, aby Twoje grzechy zostały odpuszczone”. Jezus jest do 

nas „podobny we wszystkim oprócz grzechu”. Nie będąc grzesznikiem, został 

ochrzczony. Po co? Może po to, by Ojciec i Duch się objawił. By już wtedy było 

wiadomo, że Chrystus nie jest jakimś tam nauczycielem, prorokiem, przywódcą, 

cudotwórcą, ale Synem Bożym namaszczonym Duchem Świętym. 

 Przez sakrament chrztu jesteś dzieckiem tego samego Ojca i masz tego samego 

Ducha, co Jezus. Czy ma to wpływ na Twoją codzienność? Czy czujesz się 

bezpieczny wiedząc, że jest z Tobą Ojciec, który Cię kocha? Czy wołasz 

„Przyjdź Duchu Święty” w codziennej modlitwie? 

 Chrzest przeżywamy raz, jego łaska ciągle nam towarzyszy. Korzystajmy z niej! 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 11. 01. 2016  

7. 00 Za + Pawła Respondek, rodziców z obu stron i za ++ z rodz. Poleszuk 

 Wtorek 12. 01. 2016  
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Pawła Orlik z ok. 80 r.ur., w int. żony Anny i za dzieci z 
rodzinami 

 Środa 13. 01. 2016 – św. Hilarego – bpa i dra K. – wspomnienie 
MB Fatimskiej 

7. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców  
- Za ++ Piotra i Franciszkę Piechaczek, ++ dzieci Marię, Urszulę, Wincentego 
i Annę oraz d.op. 

 Czwartek 14. 01. 2016  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w pewnej rodzinie 

 Piątek 15. 01. 2016  
7. 00 Za + Gertrudę Czaja z ok. urodzin i za dusze czyśćcowe 

 Sobota 16. 01. 2016  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Lenę Guzek, za mamę, dziadków, 
chrzestnych i pradziadków  
- Za + ojca Gerharda Dragon z ok. rocznicy śmierci, za mamę Gertrudę i za ++ 
z rodziny oraz pokrewieństwa  
- Za ++ Jana i Grzegorza  Bernat, ++ Władysławę i Antoniego Świętalskich 
oraz d.op.  
- Za + Henrykę Kozak w 20 r. śm., jej męża Mariana, ++ synów Jana, 
Andrzeja i Henryka, + wnuka Wiesława, zięcia Tadeusza, ++ rodziców, 
teściów i za ++ z całego pokrewieństwa  
- Za + ojca Jana Wanat w 20 r. śm., za + żonę Marię, bratową Emilię, ++ 
teściów Helenę i Franciszka Godlewskich, brata Kazimierza i za wszystkich  
++ z rodziny  
- Za + Marię Stach w 6 r. śm., za + siostrę Martę, za + brata Franciszka, żonę 
Marię, za ++ rodziców oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz i pokr.  
- Za + Jerzego Sbielut w 2 r. śm., żonę Monikę, za ++ rodziców, rodzeństwo i 
teściów  
- Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Kuc oraz za ++ z rodz. Kuc – Fila  
- Za ++ rodz. Józefa i Annę Dittrych, ich ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ 
krewnych 

 Niedziela 17. 01. 2016 – II Niedziela Zwykła – Dzień Judaizmu  
8. 00 Za + Antoniego Kemfert w 2 r. śm., za ++ z rodziny Kemfert – Giza i d.op. 

10. 30 W intencji księdza proboszcza z okazji urodzin - od chórzystów 

16. 00 Nieszpory  świąteczne 

16. 30 Do B.Op. MB Uzdrowienia Chorych, św. Kamila o wytrwanie w cierpieniu i 
o zdrowie w int. Renaty Bajer oraz w int. całej rodziny 



Pozostałe ogłoszenia 
1. W niedzielę 17 stycznia kolekta na ubezpieczenie naszego kościoła  

2. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Narodzenia Pańskiego  

3. Od poniedziałku pierwsza część Okresu Zwykłego. Zwyczajowo  

zostawiamy w   kościołach dekorację bożonarodzeniową do święta 

Ofiarowania Pańskiego  

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru 

5. W sobotę o godz.12.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

6. W niedzielę 17 stycznia Dzień Judaizmu w kościele Katolickim 

Plan kolędy 
Poniedziałek 11 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - ks. Rudzkiego, Brzegowa, Myśliwca i Piastów 

Wtorek 12 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice – Dunikowskiego i Rzeczna 

Środa 13 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - Traugutta, Przeskok i Przelotowa 

Czwartek 14 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - Grzonki, Młodzieżowa i Południowa 

Piątek 15 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Katarzyny (od rodz. Mylek) 

Sobota 16 stycznia – od godz. 9.00 

Ulice - Planetorza, Bassego i Jana 

Patron tygodnia – św. Hilary 

Św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 315 roku, jako 

syn pogańskich notabli. Studia filozoficzne i lektura Ewangelii doprowadziły go 

do chrześcijaństwa. Przyjął chrzest jako żonaty mężczyzna w 345 roku. Był na 

tyle gorliwym wyznawcą, iż w 350 roku obrano go biskupem rodzinnego miasta. 

Zgodnie z ówczesną praktyką czasami żonaci mogli być podnoszeni do takiej 

godności. Za sprzeciw wobec arian skazano go na wygnanie do Azji Mniejszej. 

Po powrocie prowadził czynne życie jako pasterz, teolog, wpływając na 

charakter Kościoła Galii. 

 Zmarł w 367 roku. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką. Św. Hilary 

należy do pierwszych wyznawców, któremu Kościół na Zachodzie zaczął 

oddawać publicznie liturgiczną cześć. Dotychczas było to niemal wyłącznym 



przywilejem męczenników. Patron Poitiers, La Roche. Jako nauczyciel i obrońca 

prawd wiary został ogłoszony doktorem Kościoła. Modlą się do niego ukąszeni 

przez węże. 

Ewangelia wg św. Łukasza 3,15-16.21-22. 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, 

czy nie jest Mesjaszem, 

on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 

ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 

chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem».  

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło się niebo 

i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba 

odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 

 

Dzieje Apostolskie 10,34-38. 
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję 

się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 

Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 

sprawiedliwie.  

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On 

to jest Panem wszystkich. 

«Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 

głosił Jan. 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i 

mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim». 

Humor 

Podczas katechezy w drugiej klasie dzieci przypominały sobie warunki sakramentu 

pokuty. 

W pewnej chwili do odpowiedzi zgłosiła się Kasia, by wyjaśnić jeden z warunków: 

– Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania sakramentu pokuty – 

powiedziała z przekonaniem. 

 Dziekan jednego z amerykańskich uniwersytetów wzywa do siebie studenta i mówi: 

- Wczoraj znajdowałeś się na terenie żeńskiej bursy. Według regulaminu naszego 

uniwersytetu musisz zapłacić 10 dolarów kary. Jeśli znów ci się to przytrafi, 

następnym razem zapłacisz 15 dolarów, a za trzecim razem - dwadzieścia. 

- Panie profesorze, cenię sobie pański czas. Porozmawiajmy rzeczowo: ile kosztuje 

abonament na cały semestr?   


