
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1.Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 
Na najbliższy tydzień prosimy rodziny: Małgorzaty i Czesława Stafiej, 
Eweliny i Witolda Słupek, Władysławy i Zbigniewa Szmuc. 

2.Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Jolanta i Mieczysław 
Kempa 250 zł, P. Agnieszka i Jacek Zając 250 zł, P. Bernadetta i Grzegorz 
Wróbel 240 zł, P. Anna i Stanisław Kisała 100 zł, P. Wiktoria i Stanisław 
Czechowicz 120 zł. 

3.Msze św. w tygodniu będą: wtorek i czwartek rano o godz. 700; pozostałe 
dni o godz. 1700. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 1630. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy 
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus 
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest 
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się Niebo 
i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z Nieba odezwał się głos: 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego każe nam jednak zastanowić się nad 
faktem naszego Chrztu. Chrzest Chrystusa to nie uroczysta i podniosła 
ceremonia, ale początek Jego 3–letniej zbawczej misji, która zakończy się 
Męką, Śmiercią i ostatecznie Zmartwychwstaniem, zwycięstwem nad złem. 
A jak to jest w naszym życiu? Najczęściej Chrzest to dla wielu tzw. chrześcijan 
tylko zewnętrzna CEREMONIA. Efekt – chrześcijanie, katolicy nijacy, 
od wielkiego dzwonu, wiara stojąca gdzieś z boku, na marginesie życia. 
Według oficjalnych statystyk ponad 90% Polaków jest ochrzczonych... i co 
z tego??? Oczywiście nikt z nas nie pamięta swojego Chrztu. Rodzice (dziś 
coraz częściej jako niepraktykujący) zadecydowali za nas i przynieśli nas do 
Kościoła. Ktoś może powiedzieć, że to tutaj leży przyczyna nijakości naszego 
chrześcijaństwa. Nijaki misjonarz – chrześcijanin nie pokaże drogi życia 
prowadzącej do Nieba. Niektórzy już ochrzczeni ale żyjący bez Boga rodzice, 
pozornie logicznie myślący nie chrzczą, uważając że nie chcąc gwałcić 
wolności swoich dzieci pozostawiają decyzję Chrztu samemu dziecku, kiedy 
dorośnie. A jednocześnie gwałcą jego wolność posyłając go do szkoły, 
wybierając mu nauczycieli tańca, rytmiki, aerobiku, zmuszając do gry na 
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Nieustającej 

Westchnienie… 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 2(91)/2021  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 11.I – 17.I 2021 

poniedziałek + Janina Cioch, od rodziny Milanik 

wtorek + Janina Cioch 

środa + Janina Cioch 

czwartek + Janina Cioch 

piątek + Janina Cioch 

sobota + Janina Cioch, od rodziny Milanik 

niedziela + Janina Cioch, od swatów Marii i Józefa Durbajło 
 

Na katechezie ksiądz zadaje pytanie 
Markowi. Kiedy i gdzie umarł Pan Jezus? 
– Nie wiem proszę księdza! 
– Marku! – w tym roku pierwsza komunia 
– muszę porozmawiać z twoim tatusiem. 
– Tatuś jest przed szkołą w samochodzie. 
– Niech przyjdzie! 
– Proszę pana, Marek nie zna 
podstawowych wiadomości – nie wie 
nawet gdzie umarł Pan Jezus. 
– No widzi ksiądz! My mieszkamy pod 
lasem, daleko mamy do kościoła i nawet 
żeśmy nie wiedzieli, że chorował, 
a co dopiero że umarł? 

"My chrześcijanie 
jesteśmy być może 

jedyną Biblią, którą 
Świat jeszcze czyta." 

 Helmut Thielicke 

Przez Chrztu Świętego wielki dar, 
o Chryste, z Twej hojności… 


