PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 09.01.2022 – 16.01.2022
Niedziela – 09.01.22, Niedziela Chrztu Pańskiego
Kolekta na bieżące potrzeby parafii
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak.
10.30 – Suma: Dziękczynna za dar chrztu świętego i wiary za Parafian oraz
naszych rodziców i chrzestnych.
14.00 – Nabożeństwo kolędowe na zakończenie okresu Bożego Narodzenia.
Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Ekonomicznej.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16.01.2022 – 23.01.2022
Niedziela – 16.01.22, II Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne w naszej parafii
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za + Bronisławę Dolatowską w 30 dzień po śmierci.
10.30 – Suma: Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej dziękczynna za odebrane
łaski w int. małżonków Rajmunda i Elżbiety Stein, z prośbą o dalsze
zdrowie i błog. w rodzinie.

Poniedziałek – 10.01.22,
6.30 – Za + Urszulę Fraszka ze wspom. ++ rodziców i rodzeństwa.

Środa – 19.01.22, Msza szkolna
17.00 – Za + ojca Pawła Jesionek w kol. r. śmierci ze wspom. matki Hildegardy,
++ rodziców i rodzeństwa.

Wtorek – 11.01.22,
6.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Eryka Gaida, Małgorzatę i Józefa Jaskółka,
++ dziadków z obu stron.

Sobota – 22.01.22, Dzień Dziadka
7.00 – Za + Jana Nowak w 30 dzień po śmierci.

Środa – 12.01.22, Msza szkolna
16.30 – Okazja do spowiedzi św.
17.00 – Za + Arnolda Szefer w kol. r. śm., ze wspom. + ojca Norberta, teścia
Ericha, szwagra Rafała i dusze w czyśćcu cierpiące.
Katecheza dla dzieci I-Komunijnych.
Czwartek – 13.01.22,
6.30 – W int. ks. Wincentego Lepich z ok. 93 r. urodzin oraz za ++ jego
rodziców i rodzeństwo.
Piątek – 14.01.22,
6.30 – Za + ks. Franciszka Zośka (l. 66, prob. par. Kierpień)
Sobota – 15.01.22,
7.00 – Za ++ Wilhelma i Gertrudę Kampka.
Niedziela – 16.01.22, II Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby remontowe i inwestycyjne w naszej parafii
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za + Bronisławę Dolatowską w 30 dzień po śmierci.
10.30 – Suma: Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej dziękczynna za odebrane
łaski w int. małżonków Rajmunda i Elżbiety Stein, z prośbą o dalsze
zdrowie i błog. w rodzinie.

Niedziela – 23.01.22, II Niedziela zwykła
Kolekta bieżące potrzeby parafii
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za + Marię Hajduk w kol. r. śmierci.
10.30 – Suma: Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka za nasze Babcie
i Dziadków o dary sił i zdrowia oraz Boże błogosławieństwo.
Wolne intencje w styczniu: 25, 31.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj zmiana godziny nabożeństwa kolędowego na godz. 14.00.
2. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie
grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna
publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego.
Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament
zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy
dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych,
którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić
odrodzenia z wody i Ducha Świętego.
4. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie
można śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej.
5. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań
gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach

ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie
podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
6. Już dziś zapraszamy wszystkich Parafian oraz Gości na Koncert
bożonarodzeniowo – noworoczny, w wykonaniu orkiestry oraz solistów Jugend
Blasorchester Pawłowiczki, który odbędzie się w naszym kościele w Rogach w
niedzielę, 30 stycznia, o godz. 16.00.
7. Tych, którzy w ostatnim czasie przekroczyli bramę śmierci, polećmy
Miłosiernemu Panu:
+ Nowak Jan, l. 67, z ul. Kochanowskiego,
+ Urszula Fraszka, l. 82, z ul. Ptasiej
+ Waleria Jakubczyk, l. 80, z ul. Baczyńskiego,
+ Jadwiga Neubert, l. 73, z ul. Chrobrego,
+ Segeth Maria, l. 92, z ul. Kochanowskiego.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Statystyka parafialna za rok 2021
Chrzty: 0
I Komunia św.: 15
Bierzmowania: 0
Śluby: 3
Pogrzeby: 28
Ilość wiernych uczestniczących w mszach św. w niedzielę 26.09.2021: 262
SENTENCJA TYGODNIA
Chrześcijaninowi nie wystarcza w życiu sama teoretyczna prawda, bo wzór
Jezusa Chrystusa usiłuje czynić zawsze prawdę w miłości. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Pewien pan pracujący w kancelarii pomylił się i wyznaczył na jedną porę ślub i
pogrzeb. Proboszcz nakazuje mężczyźnie:
- Musimy teraz przesunąć o godzinę, albo jedno, albo drugie.
Pracownik kancelarii drapiąc się za uchem myśli, po czym mówi:
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły się już nie rozmyśli.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i zdrowia wszystkim parafianom
i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego pozwala nam zobaczyć więcej z tajemnicy
Chrystusa, niż było dane ujrzeć pasterzom i mędrcom w Betlejem. Oni ujrzeli
niemowlę leżące w żłobie. Było im powiedziane, że to Zbawiciel, Mesjasz Pan. My
zaś słyszymy dziś treści, które odsłaniają wspaniałość osoby i misji Narodzonego w
Betlejem.
Centralne orędzie zawarte jest w opisie chrztu Jezusa w wodach Jordanu. Poprzedza je
komentarz Ewangelisty Łukasza wyświetlający okoliczności wydarzenia.
Dowiadujemy się, że stało się to wówczas, gdy lud izraelski z wielkim napięciem
wyczekiwał Mesjasza. Snuto nawet domysły, czy nie jest nim Jan Chrzciciel. Cały lud
przystępował do chrztu Janowego, a on zapowiadał: „Idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów [tzn. któremu nie jestem
godzien być sługą]. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Tak Jan
Chrzciciel wskazuje nam na niezwykłą godność Mesjasza i konkretnie określa Jego
misję, wyraźnie przewyższającą dzieło, którego on dokonywał. Jezus pojawił się
jednak zupełnie niepostrzeżenie. Nie rozpoznano Go. Łukasz przekazuje: „Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. To znaczy, że tak jak
wcześniej w Betlejem, tak i teraz nad Jordanem, Jezus niczym się nie różni od nas w
zewnętrznym wyglądzie i sposobie bycia. Dlatego bez Bożego objawienia nie sposób
rozpoznać Jego niezwykłą, boską godność i zbawczy charakter Jego misji. Trzeba
więc Bogu bardzo dziękować za to, co nam zostało objawione i przekazane: „A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej,
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie»”. W ten sposób po chrzcie w Jordanie Bóg uroczyście ogłosił, że
Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Jego umiłowanym Synem. Tak
objawiona jest nam równocześnie tajemnica Bożego Synostwa i tajemnica
namaszczenia Jezusa Duchem Świętym.
U początku nowego roku, gdy zamykamy okres Bożego Narodzenia, trzeba się nam
rozradować, aby zobaczyć w Jezusie więcej niż gwiazdę przewodnią swego życia.
Przecież w Panu Jezusie jest nam dany nie tylko ideał życia, w którym Bóg znajduje
upodobanie. Od dnia chrztu Jezus żyje w nas i jest naszym życiem. On jest źródłem
Bożego życia w nas i jako taki spełnieniem naszego żywota, wręcz sensem naszego
życia. Jemu bez obaw życie swe możemy powierzyć! W Nim moc Bożego Ducha i
Boże umiłowanie każdego z nas! bp Andrzej Czaja

