
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego 
chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Ta sytuacja wskazuje na to, jak bardzo zasłuchany w Ojca był Jezus 
- czyni wszystko, co Ojciec mu nakazał. Czy chrzest był nakazem ze strony 
Boga - Ojca? Nie. Nie ma mowy tutaj o nakazach czy zakazach, ale jest 
wyraźny akcent na objawienie się Syna i Ojca. A to dokonuje się poprzez 
relację Ojciec - Syn, czyli posłuszeństwo. Jeśli Syn jest posłuszny Ojcu 
(słucha Go), to objawi się chwała Ojca i Syna, a jeśli nie - chwały nie 
będzie.

 Bóg - Ojciec w tej scenie aprobuje wszystko, czego dokona Syn: od 
pierwszego cudu w Kanie, aż do wniebowstąpienia. A moje postępowanie 
też jest miłe Bogu?                     Ks. GM

 Wypełnienie tego, co sprawiedliwe (w stosunku do Boga 
i człowieka) jest zależne od naszego stopnia wrażliwości na słowo Boga. 
Czytamy, że głos z nieba przemówił. Jezus był wrażliwy na głos Ojca. 
A my? Ile w nas wrażliwości i wyczucia na słowo pisane wielką literą? 

 Jan próbował powstrzymać Jezusa. Dlaczego? Wiedział z Kim ma 
do czynienia: znał Go dobrze. Chciał postąpić według porządku ducha. 
Tymczasem, jak się okazuje, ważniejsze najpierw jest wypełnienie tego, 
co sprawiedliwe.
 O jaką sprawiedliwość może chodzić? Język Biblii mówi 
o sprawiedliwości, że jest to:  oddanie tego, co należy się Bogu i tego, co 
należy się drugiemu człowiekowi. A to rodzi kolejne pytanie: co oddać 
i w jaki sposób? Co Jezus (Bóg - człowiek) ma do oddania? I jeszcze ma 
posłuchać się człowieka, co prawda Bożego, ale człowieka...
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- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

1. Dzisiaj kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, 
a rozpoczyna się czas zwykły w ciągu roku, który potrwa do środy 
popielcowej 22 lutego. Kolędy śpiewać będziemy do 2 lutego – 
Święta Ofiarowania Pańskiego. 

30 002. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . 
00 00Adoracja od godz. 15  – 18 .

7. Podczas kolęd biuro parafialne czynne tylko przed południem. 
Spowiedź św. tylko przed Mszami do południa.

Biuro parafialne:
- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- sobota: 10.00 - 11.00

6. W minionym tygodniu zmarł: śp. Fabian Mikucki, lat 73 
i śp. Stefan Sawicki, lat 83.

9. Dziękujemy wszystkich, którzy wzięli udział we wspólnym 
świątecznym kolędowaniu oraz dzieciom, które przygotowały 
wyjątkowe bombki na choinkę.

3. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy 
w intencji wspólnot naszej parafii. Tego dnia przypada 13-ty dzień 
miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy 

00
po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. o godz. 20 .

5. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany 
witraży. Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego 
z witraży. Koszt jednego okno to 26 000 zł. Ofiary na ten cel można 
składać w biurze parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam 
Tobie lub po przez wpłatę na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na 
witraże”. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

4. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Różaniec” na miesiąc styczeń. Na stelażu pozostałe 
tytuły prasy katolickiej.

008. Kolędę rozpoczynamy w dzień powszedni od godz. 16 , 
30

a w sobotę i w niedzielę od godz. 14 . 

- piątek: 10.00 - 11.00



 

 „Zabrzmiał z niebios głos Ojca: „Ty jesteś moim umiłowanym synem, 
w tobie mam upodobanie”, oznacza, że nie sam Syn pouczony został o czymś, 
czego nie wiedział, ale nam zostało pokazane, w co mamy wierzyć: że Ten, który 
przyszedł jako prawdziwy człowiek wraz z innymi do Jana, aby przyjąć chrzest, 
jest Synem Boga i Panem nie tylko samego Jana, ale całego świata i dlatego 
zdolny jest naprawdę ochrzcić w Duchu Świętym. Ten głos pouczył także, że może 
On tworzyć synów Bożych przez obmycie wodą i uświęcenie Duchem. 
„Wszystkim tym bowiem, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami 
Bożymi” (J 1,12). Słusznie więc Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy, która jest 
zwierzęciem bardzo prostym i wolnym od złej żółci, aby przez tę postać wpoić 
nam, że poszukuje serc prostych.”           

                          źródło: http://patres.pl/beda-czcigodny-o-chrzcie-jezusa/

Wizyta duszpasterska: 8 - 18 stycznia Intencje mszalne

- O Boże błogosławieństwo w rodzinach naszej parafii – int. Żywego Różańca

† Ks. Krzysztof (greg. 11)

00
20  - W intencji Ofiarodawców

Poniedziałek, 09.01.

30
6  † Janina Abramowska

†† Gerard Brauer oraz zmarli z rodziny

Sobota, 14.01.

† Ks. Krzysztof (greg. 9)

30
8  †† Teofil, Anna, Maksymilian i Andrzej Szulc oraz Agnieszka i Jan Wróbel

308  †† Rodzice: Henryka i Jan Młodzianowscy

† Gertruda Kropidłowska – int. z pogrzebu

00 18 †† Klara i syn Mariusz

00 
18 †† Mariola – 19 rocz. śmierci oraz Krzysztof i Janina Gierymscy

306  †† Zofia i Paweł Richter – w rocz. śmierci matki

† Ks. Krzysztof (greg. 8)

30
8  †† Jan, Krystyna, Leon, Monika, Weronika, Gertruda, Eugeniusz, Bernard

† Ks. Krzysztof (greg. 12)

Piątek, 13.01.

30
8  †† Władysława i Leonard

30
6  † Krystyna Kuźniarz – int. z pogrzebu

306  † Janina Buchert – int. z pogrzebu

Środa, 11.01.

- O szczęśliwą operację i zdrowie dla Cecylii

306  † Ks. Krzysztof (greg. 10)

00 18 † Jan Warmowski – 26 rocz. śmierci

Czwartek, 12.01.

00 18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Wtorek, 10.01.

00 
18 - Agnieszka i Tomasz – 25 rocz. ślubu

30
8  †† Karolina i Henryk Łada 

30
6  †† Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Jerzy, Antoni, Stanisław

Niedziela, 15.01. II Niedziela Zwykła

30
8  †/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących 

i ich rodzin

† Ks. Krzysztof (greg. 13)

† Ks. Krzysztof (greg. 14)

00
7  †† Rodzice z obojga stron

00 
18 †† Mąż Ryszard – 17 rocz. śmierci oraz Jan i Edward

30
8  †† Leopold Liberkowski – 8 rocz. śmierci oraz Czesława Husson 11 rocz. śmierci 

0018  †† Tato Zygmunt – 5 rocz. śmierci oraz mama Maria – 3 rocz. śmierci Bandzul 

00 10 - ZA PARAFIAN
3011  - Dziękczynno – błagalna dla Magdaleny, Andrzeja, Liliany, Elizy i Kajetana
00

13  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

O chrzcie Jezusa

08.01 NIEDZ ul. Morska 222 (1 – 51), (52 – 105) i ul. Południowa Domki

09.01 PON ul. Morska 214, ul. Południowa 4 i ul. Słowicza

10.01 WT
ul. Chylońska 199 (1 – 30)
ul. Zbożowa 6 (1 – 34), (35 – 66 a)

11.01 ŚR ul. Kcyńska 8 (1 – 36), (37 – 75)
ul. Chylońska 199 (31 – 60)

12.01 CZW ul. Zbożowa 5 (1 - 34), (35 - 66 a)
ul. Chylońska 199 (61 - 90)

13.01 PT
ul. Ciskowska, Piaskowa
ul. Murarska, Kotlarska, Kowalska, Ślusarska

14.01 SOB ul. Chylońska 201 (1 - 30), (31 - 66), (67 - 105)

15.01 NIEDZ
ul. Zbożowa 61 a, b, c, d, e, f, g, h
ul. Południowa 2 (1 - 56), (57 - 110)

16.01 PON ul. Żwirowa (1 - 18), (37 - 61) i ul. Mylna

17.01 WT ul. Kcyńska 6 (1 - 30), (31 - 75), (76 - 120)

18.01 ŚR
Domki za 2013 i ul. Zbożowa Domki
ul. Chylońska 213 (1 - 30), (31 - 60)
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