
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.01.2021 – 17.01.2021 

Niedziela – 10.01.21, Święto Chrztu Pańskiego 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak. 
  9.00 – Za + męża Jana Filusz, jego ++ rodziców Gertrudę i Karola, ++ rodz.  
  Małgorzatę i Pawła Cudzy.  
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus za roczne dziecko Karola Bonczek, jego  
  rodziców, brata i chrzestnych.  

Poniedziałek – 11.01.21, 
  6.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Eryka Gaida, ++ rodz. Małgorzatę i Józefa  
  Jaskółka oraz w p. int. o zdrowie i Boże błog.  

Wtorek – 12.01.21,  
  6.30 – Za + Annę Halkiewicz od rodziny Kuziów. 
10.00 – Pogrzeb + Jadwigi Zajdel (z Koźla). 

Środa – 13.01.21,  
17.00 – Za ++ rodz. Józefa i Julię Koleczek 

Czwartek – 14.01.21,  
  6.30 – Za ++ Józefa, Marię i Gertrudę Drost.  

Piątek – 15.01.2021  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. młodego pokolenia 
  6.30 – Za + siostrę Marię Matuszek o spokój jej duszy ze wspom. + męża i ++  
  rodziców od siostry Elżbiety Macyszyn z rodziną. 

Sobota – 16.01.21,  
  7.00 – Za + matkę Teresę Bancarz w II r. śmierci ze wspom. + ojca Zygmunta. 
17.00 – W jęz. niem.: Za + ojca Herberta Sklanny. 

Niedziela – 17.01.21, II Niedziela zwykła. 
Kolekta remontowa (kopertowa) na zobowiązania za prace remontowe. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Arnolda Glomb od Rady Parafialnej. 
  9.00 – Za + Ericha Sadzik (+ w XII 2020 w RFN) ze wspom. ++ rodz. Anny  

 i Edmunda Sadzik i siostry Teresy. 
10.30 – Suma: O dary Ducha Świętego i błog. na dalsze lata życia dla Marcina  
  oraz za całą żyjącą rodzinę Gabor.  

Najbliższe wolne intencje w styczniu: 19, 22 i 24. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w 
szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana 
Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą 
Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela 
kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
2. Zakończyliśmy świąteczne spotkania kolędowe. Bóg zapłać wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wzięli udział w okolicznościowych 
mszach św. i spotkaniach kolędowych. Wszystkim parafianom życzę dużo 
zdrowia i Bożego błogosławieństwa w Nowym Roku. 
3. Odwiedziny chorych (z wyłączeniem chorych na Covid-19) odbywają się na 
indywidualne zgłoszenie w zakrystii lub telefonicznie. Chorzy na koronawirusa 
lub kwarantannie podlegają specjalnym procedurom – wymagana wcześniej 
rozmowa telefoniczna w celu ustalenia sposobu posługi duchowej. 
4. Wiele spraw kancelaryjnych, w tym zamawianie mszy świętych, można 
obecnie załatwić telefonicznie. 
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Chrzest jest podstawą modelu społeczeństwa: społeczeństwa braci. 
                                                                                                  Benedykt XVI 

Kilka danych statystycznych za rok 2020 
1. Chrzty dzieci z naszej Parafii: Bonczek Karol, Cybulska Maria, Stein 

Amelia. 
2. I Komunia: 6 dzieci 
3. Bierzmowanie: 11 bierzmowanych z dwóch roczników 
4. Śluby: Szweda Justyna i Wowra Mariusz oraz Zaręba Katarzyna i 

Cybulski Filip. 
5. Zmarło: 23 parafian 

Najważniejsze daty na rok 2021 
1. Wielkanoc: 4 kwietnia 
2. I Komunia: 9 maja 
3. Rocznica I komunii: 19 września 
4. Pielgrzymka ślubowana na Górę św. Anny: 18 lipca 
5. Odpust parafialny: 22 sierpnia 

 



NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Przechowywanie Świętych Postaci dla chorych i dla wszystkich, którym zagraża 
niebezpieczeństwo śmierci, wytworzyło chwalebny zwyczaj adorowania tego 
niebiańskiego posiłku przechowywanego w świątyniach. Ten zaś kult uwielbienia 
opiera się na mocnej i pewnej podstawie. Eucharystia jest bowiem i Ofiarą i 
Sakramentem, ten zaś tym się różni od innych Sakramentów, że nie tylko rodzi 
łaskę, lecz zawiera w sposób trwały samego Dawcę łaski” (Pius XII). 

UŚMIECH TYGODNIA 
Późną nocą policjant zatrzymuje na ulicy zawianego mężczyznę: 
- A dokąd to? 
- Idę wysłuchać kazania. 
- A kto o drugiej w nocy wygłasza kazania? 
- Moja żona. 

OPOWIADANIE: Gdybyś tylko wiedział 
Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy 
ciężko pracował w polu, usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z pobliskich 
bagien. Pobiegł tam i znalazł przestraszonego chłopca, którego uratował od śmierci. 
Następnego dnia przed dom farmera zajechał powóz, z którego wysiadł elegancki 
gentleman, który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca. Powiedział do 
farmera, ze chce mu zapłacić za uratowanie syna. 
Farmer odrzekł, że zapłaty nie przyjmie gdyż uratował chłopca nie dla pieniędzy. 
W tym momencie do domu wszedł syn farmera, Alexander. 
- Czy to twój syn? - zapytał gentelman. 
- Tak to mój syn - odrzekł dumnie. 
- Mam ofertę dla ciebie. Opłacę naukę dla twojego syna tak, aby zdobył to samo 
wykształcenie jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec, nie zmarnuje 
okazji i obaj będziemy z niego dumni. 
I tak się stało. Syn farmera ukończył najlepsze szkoły i stał się znany na całym 
świecie jako sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. 
Wiele lat później ten sam chłopiec, który został uratowany z bagien, zachorował na 
zapalenie płuc. Jego życie uratowała penicylina. Nazywał się Winston Churchill. 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie 

 
Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość misji, którą ma podjąć, 

aż pewnego dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, 
którą dotąd się trudnił, i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że 
chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego 
kierunku życia... Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w 
wodzie oznaczało bowiem właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie 
się do nowego. 

Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, 
porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami 
paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. 
Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu 
Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz 
rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” 
(Mk 1,11). Co ciekawe - opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia 
miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na samego Jezusa niż ze 
względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście 
umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen 
Ducha), Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej 
decyzji (a nie tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi). 

Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. 
Wchodził przecież na drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie ludzkości. 
Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie 
odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć?  
 


