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Gdy więc 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. 

11 stycznia -  PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Olga Tkacz, Regina Ranuszkie-

wicz, Nadzieja, Hilaria i Aleksander  

Leszczewscy oraz za wszystkich  

zmarłych z ich rodzin  

7:00 + Czesław Kościuk m-c po śmierci  

18:00 + Tadeusz Bartoszko m-c po śm.  

12 stycznia - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Piotr Doborzynski, Wincenty  

Żelnio i zmarłych z rodziny 

18:00 + Jan Każarnowicz 3 m-c po  

śmierci i za zmarłych z rodziny  

13 stycznia - ŚRODA  
6:30 + Paweł Ciesielski 14 rocz. śmierci  

7:00 O szczęśliwą operację i zdrowie dla 

Teresy   

18:00 W intencjach z nowenny 

14 stycznia - CZWARTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Maria Stankiewicz 18 rocz. śm. 

rodzice: Jadwiga i Bolesław oraz  

Franciszka i Franciszek Stankiewiczowie 

i dziadkowie z obojga stron  

18:00 + Jarosław Siwicki 2 rocz. śmierci  

15 stycznia - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Dominik Piątkowski 12 rocz. 

śmierci i rodzice z obojga stron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 W intencji Arkadiusza  

Zajączkowskiego w 18 rocznicę urodzin 

z podziękowaniemza otrzymane łaski,  

z prośbą o Boże bł., opiekę i zdrowie  

16 stycznia -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Edmund Piechowiak 7 rocz. 

śmierci i za rodziców z obojga stron  

17 stycznia - NIEDZIELA  

   CHRZTU PAŃSKIEGO 
7:00 + Mirosław Kwiatkowski 2 rocz. śm.  

zmarli z rodziny Kwiatkowskich: Zofia, 

Jadwiga, Franciszek, Wiesław i Walenty  

8:30 Z okazji 18 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, opiekę NMP  

i zdrowie dla Adama Stadnickiego.  

10:00 + Anna Miklewicz 1 rocz. śmierci  

11:30 + Władysława Sajkowska 9 rocz. 

Śmierci, Antoni Sajkowski, Helena  

Rokicka; Helena, Barbara, Jan  

z rodziny Binder  

13:00 O Boże bł., opiekę NMP i zdrowie 

dla członków Wspólnoty Krwi  

Chrystusa, ich rodzin, kapłanów, sióstr 

zakonnych i Misjonarzy Krwi Chrystusa  

18:00 + Jerzy 16 rocz. śmierci i Anastazja 

Bidziuch, Maria i Radosław Hładasz  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

W tym tygodniu mamy 5 wolnych intencji mszalnych.  

Osoby  zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej  

w tych terminach zapraszamy do kancelarii. 



1.Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się Boga. To 

uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad 

Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas 

stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Święto Chrztu Pańskiego kończy  

liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres  

śpiewania kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania  

Pańskiego 2 lutego. Będziemy je śpiewać podczas liturgii. 

2.Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą, o której powiadamiają 

ministranci. Uczniowie szkół podstawowych i średnich prowadzą zeszyty  

z religii, które wizytujący kapłan sprawdza. Niech kolęda będzie okazją do 

wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy  

o problemach rodziny, oraz o sprawach naszej wspólnoty. Kapłan przynosi  

w nasz dom Boże błogosławieństwo. Z racji Roku Jubileuszowego kapłan  

zamiast obrazka pozostawia w rodzinie książeczkę Odkryj skarb chrztu  

świętego. Pragniemy przypomnieć, że wszyscy mieszkający na terenie parafii, 

również na stancji lub tymczasowo, powinni przyjmować wizytę  

duszpasterską, ponieważ tworzymy wspólnotę niezależnie od zameldowania. 

Gdyby ktoś był nieobecny w czasie kolędy, np. z powodu wyjazdu czy choroby, 

może zamówić wizytę w dowolnym czasie. 

3. Rozpoczęliśmy cykl konferencji przedmałżeńskich w każdą niedzielę o godz. 

16:00 w domu parafialnym św. Kazimierza w sali nr 14. 

4.Dzisiaj zapraszamy Sybiraków na spotkanie opłatkowe do domu  

parafialnego po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, w przyszłą niedzielę  

zapraszamy wspólnoty modlitewne naszej parafii. 

5. Organizowana jest akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w celu 

ratowania życia chorującym na białaczkę. Od potencjalnego dawcy pobiera się 

niewielką ilość śliny, aby oznaczyć kod genetyczny i wpisać do rejestru. Akcja 

rejestracji odbędzie się w sklepie ortopedycznym MEDIC-ORT przy Pl. Piłsud-

skiego 7/8 (obok szkoły muzycznej) w dniach od 14 do 16 stycznia w godz. 

9:00-17:00, w sobotę (16-go) do 13:00. Serdecznie zachęcamy do tej formy 

realizacji miłości bliźniego. 

DAJ SIĘ ZŁOWIĆ 
 

Każdy z nas zapewne ma wiele 

skojarzeń związanych z rybą. Dla 

niektórych to produkt, z którego 

można przyrządzić wyśmienite 

danie. Ktoś inny powie, że jest 

to jeden ze znaków zodiaku. 

My, chrześcijanie powiemy, że 

jesteśmy rybami, które Jezus 

zagrania do sieci królestwa  

Bożego. Ewangelia przenosi nas 

dzisiaj nad rzekę Jordan. Tutaj Jan udziela chrztu Izraelitom. Nad brzegiem tłumnie 

gromadzą się ludzie. Kolejno wchodzą oni do rzeki, wyznając swoje winy. Pośród 

nich jest Jezus. Chociaż sam nie potrzebował oczyszczenia, to jednak pokornie zajął 

miejsce w kolejce. Kiedy wyszedł z wody, stała się rzecz niesłychana. Nad Jezusem 

otwarło się niebo i dał się słyszeć głos samego Boga: „Tyś jest mój Syn umiłowany”. 

Bóg w pewnym sensie „wyłowił” Jezusa z tłumu grzeszników i nazwał Go swoim 

ukochanym Synem. Chrzest Jezusa powinien przywodzić na myśl nasz własny 

chrzest. Większość z nas była wtedy nieświadoma tego wydarzenia. O jego  

skutkach poucza nas dzisiejsza Ewangelia. Święty chrzest „wyławia” nas  

z grzesznego świata. Człowiek „pływa” pośród zepsucia. Nie jest to jego środowisko 

naturalne. Bóg o tym doskonale wie, dlatego ratuje nas przez chrzest. Nadaje nam 

nowe imię oraz nazywa przybranymi dziećmi. Nad każdym z nas rozbrzmiewa głos 

Boga: „Tyś jesteś moim dzieckiem umiłowanym”. Gdy tylko poczujesz, że pływasz 

w grzechu dzisiejszego świata, pozwól wyłowić się Bogu. Uświadom sobie łaskę, 

którą Bóg obdarzył cię w chrzcie świętym. Łaska ta dała ci nowe życie. Ona   

 b   uczyniła Cię dzieckiem Bożym. Pozwól zagarniać się Bogu w sieć Jego królestwa. 


