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Gdy wzrok podnoszê wy¿ej
widzê w dali œwiat³a gwiazd
i ku nim siê unoszê
i ju¿ jestem tam.
A kiedy siê ws³uchujê w ciszê,
mówi do mnie ktoœ
i czujê Jego si³ê
i znajdujê moc.
(Gen Rosso)

* * *
W pierwszych wspólnotach chrzeœcijañskich wszyscy cz³onkowie
uwa¿ali ewangelizacjê za integraln¹ czêœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Uczniowie nie przestawali g³osiæ Ewangelii nawet wtedy, gdy gro¿ono im
wiêzieniem i biciem: „Nie przestawali te¿ co dzieñ nauczaæ w œwi¹tyni
i po domach i g³osiæ Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie”(Dz.5,42). Jezus
pragnie tak¿e dziœ wzbudziæ w nas taki zapa³ szerzenia Ewangelii, jaki mieli
pierwsi uczniowie. Chce, aby w naszych parafiach panowa³ klimat mi³oœci,
modlitwy i otwarcia na innych. Parafia nie mo¿e byæ czymœ w rodzaju
„punktu us³ugowego”, gdzie przyjmuje siê sakramenty, nie zwracaj¹c
w ogóle uwagi na drugiego cz³owieka. Ma ona byæ nasz¹ poszerzon¹
rodzin¹. Ludzie siedz¹cy obok nas w ³awkach to nasi bracia i siostry,
których mamy traktowaæ z ¿yczliwoœci¹ nale¿n¹ cz³onkom rodziny.
Ewangelia ma niewiarygodn¹ moc. Œw. Pawe³ nazwa³ Ewangeliê „moc¹
Bo¿¹ ku zbawieniu dla ka¿dego wierz¹cego”(Rz.1,16). Ewidentnie jest ona
czymœ wiêcej ni¿ opowieœci¹ o dawnych czasach. Jest
drog¹ ¿ycia, na któr¹ nas Bóg zaprasza i któr¹ mamy
pod¹¿aæ jako wspólnota parafialna. Mamy te¿ dzieliæ
siê ni¹ z innymi, którzy nie doœwiadczyli jej mocy.
Rozpoczynaj¹c nowy rok, postanówmy sobie
przyprowadziæ do Jezusa choæ jedn¹ osobê. Uwierzmy,
¿e naprawdê mo¿emy pomóc innym poznaæ Jezusa
jako ich Pana, Zbawcê i najlepszego Przyjaciela!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 3,13-17)

Jezus przyszed³ z Galilei nad Jordan do Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mówi¹c: «To ja potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedzia³: «Pozwól teraz, bo tak godzi siê nam wype³niæ wszystko,
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ust¹pi³.
A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu
siê niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak go³êbicê i przychodz¹cego
na Niego. A g³os z nieba mówi³: «Ten jest mój Syn umi³owany, w którym mam
upodobanie».

* * * * * * * * * * * *
TO¯SAMOŒÆ MESJASZA
Jezus, od momentu przyjêcia chrztu nad Jordanem z r¹k Jana Chrzciciela,
namaszczony Duchem Œwiêtym i moc¹, przyst¹pi³ do pe³nienia swej misji
zbawczej. Wtedy te¿ przez Boga obwieszczone zosta³o ludziom, i¿ Jezus jest
umi³owanym Jego Synem, w Nim ma On upodobanie.
G³os, który rozleg³ siê nad Jezusem, treœci¹ tego, co obwieszcza³,
nawi¹zywa³ do proroctwa objawionego Ludowi Bo¿emu Starego Przymierza
przez Boga za poœrednictwem Ksiêgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziœ
przypomniane w pierwszym czytaniu (por. Iz 42,1-4.6-7). Ten fragment Ksiêgi
Izajasza, napisany w po³owie VI w. przed Chr., objawi³ to¿samoœæ Mesjasza
oraz ujawni³ czego i w jaki sposób mia³ On dokonaæ, czyli po czym mo¿na
bêdzie Go rozpoznaæ. Z treœci wspomnianej Ksiêgi wynika, i¿ pe³en Ducha Bo¿ego Mesjasz mia³
byæ S³ug¹ Bo¿ym, przez Boga podtrzymywanym i wybranym. Kimœ, w kim Bóg mia³ mieæ
upodobanie, tzn. kogo s³owa i czyny Bóg mia³ w pe³ni aprobowaæ, którego s³owa i czyny mia³y
byæ zgodne z Jego wol¹.
U³atwieniu rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza mia³o te¿ pomóc to, co g³osi³ o Nim
œw. Jan Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk u Jego sanda³ów”
(Mk 1,7).
Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniœmy uczyniæ dzisiaj tak¿e fakt
objawienia siê w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Œwiêtej. Z podobnym objawieniem
Trójjedynego Boga spotkaliœmy siê wczeœniej podczas Zwiastowania.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w pi¹tek, 17 stycznia – œw. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który po œmierci rodziców rozda³ swój maj¹tek
ubogim, a sam uda³ siê na pustyniê, by poœwiêciæ siê modlitwie i postom (wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
Z homilii Ojca Œwiêtego

„Na sakramencie chrztu opiera siê nasza wiara. Proœmy Boga, abyœmy ka¿dego dnia mogli doœwiadczaæ tej ³aski,
któr¹ otrzymaliœmy na chrzcie” – mówi³ Papie¿ na audiencji ogólnej. Dziœ (8.01) rozpocz¹³ nowy cykl katechez,
poœwiêcony sakramentom.
Franciszek po raz kolejny zachêci³, by poznaæ datê swego chrztu i obchodziæ jego rocznicê. Tym bardziej,
¿e dzisiaj lekcewa¿y siê niekiedy znaczenie tego sakramentu. Widzi siê w nim jedynie formalny obrzêd nadania
dziecku imienia. Œw. Pawe³ naucza nas jednak, ¿e chrzest to zanurzenie w œmierci Chrystusa, abyœmy tak jak On
mogli ¿yæ w chwale – przypomnia³ Franciszek.
„A zatem nie jest to formalnoœæ – mówi³ Papie¿. – Jest to akt, który do g³êbi dotyka naszego istnienia. Dziecko
ochrzczone i dziecko nieochrzczone to nie to samo. Cz³owiek ochrzczony nie jest tym samym, co cz³owiek
nieochrzczony. Temu, kto nie zna daty w³asnego chrztu, grozi, ¿e zapomni o tym, co Pan Bóg w nas uczyni³, zapomni
o darze, który otrzymaliœmy. A wtedy chrzest stanie siê dla nas jakimœ wydarzeniem, które mia³o miejsce
w przesz³oœci, bez naszego udzia³u, z woli naszych rodziców, i nie ma ¿adnego wp³ywu na chwilê obecn¹. Jeœli udaje
siê nam iœæ za Jezusem i pozostaæ w Koœciele, pomimo naszych ograniczeñ, kruchoœci i grzechów, to jest to zas³ug¹
tego sakramentu, w którym staliœmy siê nowym stworzeniem i zostaliœmy przyobleczeni w Chrystusa. Chrzest daje
nam now¹ nadziejê, nadziejê kroczenia drog¹ zbawienia przez ca³e ¿ycie. A tej nadziei nic i nikt nie mo¿e ugasiæ,
bo ta nadzieja nie zawodzi. Zapamiêtajcie to sobie, bo to prawda. Nadzieja z³o¿ona w Bogu nigdy nie zawodzi”.
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Porz¹dek Kolêdy (13 - 20 stycznia 2014)
00

1. Poniedz. – 13 stycznia – ul. Kurpiowska
– 1 ksi¹dz od godz. 9 ;
00
ul. Malinowa i Przytulna – 1 ksi¹dz od godz. 15
ul. Wojska Polskiego 161D (od nr 1 i 31)
00
oraz ul. Studencka – 2 ksiê¿y od godz. 15
00
ul. Zabawna, Uœmiechu, Ksiê¿ycowa – 1 ksi¹dz od godz. 15
00

2. Wtorek – 14 stycznia – ul. Weso³a (od nr 101 i 175) – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
00
ul. Partyzantów
– 2 ksiê¿y od godz. 15 i 16
00

3. Œroda – 15 stycznia – ul. Nowoprojektowana (od nr 1) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Kwadratowa (od nr.1)
– 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. ¯abia i Fabryczna
– 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Browarna, Podleœna
– 1 ksi¹dz od godz. 14
00

– 1 ksi¹dz od godz. 9
4. Czwartek – 16 stycznia – ul. Polna (od nr 4)
00
ul. Stra¿acka
– 1 ksi¹dz od godz. 9
00
00
ul. Bartnicza, Wiœniowa, Leœna – 2 ksiê¿y od godz. 15 i 16
5. Pi¹tek

6. Sobota

00

– 17 stycznia - ul. Staszica, Strojna, Prosta – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Pu³askiego
– 2 ksiê¿y od godz. 14
ul. Obroñców £om¿y
– 1 ksi¹dz od godz. 1400

– 18 stycznia – ul. Kaliwody (od nr 1), 33 Pu³ku Piech.(od nr 1)
00
ul. Sosnowa (od nr 1), Sosnowa (od nr 2), Zielna – 4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 20 stycznia – ul. Piwna i Weso³a (117)
ul. PrzyjaŸni, Promienna
ul. Szeroka

00

– 1 ksi¹dz od godz. 15
– 1 ksi¹dz od godz. 1500
– 2 ksiê¿y od godz. 1500

* * * * * * * * * * * *
Kochani!
Coroczna Kolêda jest oficjaln¹ Wizyt¹ Duszpastersk¹. Dlatego przyjêcie
kap³ana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywi¹zania
do Koœcio³a i duszpasterzy. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne
dziêkczynienie za otrzymane ³aski, proœbê o b³ogos³awieñstwo dla domu
i dla rodziny w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolêdowe stanowi wyznanie
wiary rodziny, które powinno zgromadziæ wszystkich domowników.
Wizyta duszpasterska to równie¿ spotkanie kap³ana z parafianami. Kolêda
jest doskona³¹ okazj¹ ku temu, aby lepiej siê poznaæ, aby prze³amaæ
anonimowoœæ, aby wymieniæ swoje uwagi czy spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ycia
parafialnego, czy te¿ ¿ycia konkretnej rodziny. Jest okazj¹ do tego,
aby porozmawiaæ o w¹tpliwoœciach, odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych
wiary i ¿ycia religijnego.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin

Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsze œwiêto Chrztu Pañskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia
Pañskiego. I choæ w naszych koœcio³ach kolêdy bêd¹ rozbrzmiewaæ jeszcze do 2 lutego, czyli
do œwiêta Ofiarowania Pañskiego, to jednak liturgia bêdzie ju¿ kierowaæ nasz wzrok
na Jezusa, który rozpoczyna swoj¹ publiczn¹ dzia³alnoœæ.
2. W sobotê, 18 stycznia, rozpocznie siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Zechciejmy
wzi¹æ udzia³ w spotkaniach i wspólnych modlitwach organizowanych z tej okazji razem
z naszymi braæmi od³¹czonymi. Nawet jeœli nie mo¿emy uczestniczyæ bezpoœrednio w takim
spotkaniu, mo¿emy w³¹czyæ tê intencjê w nasz¹ modlitwê. Niech nie pozostanie nam
obojêtne pragnienie Pana Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy modli³ siê o jednoœæ
swojego Koœcio³a, œwiadomy podzia³ów, jakie mog³y nast¹piæ.
3. A wczeœniej, bo w pi¹tek, 17 stycznia, dzieñ przed rozpoczêciem Tygodnia Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan bêdziemy prze¿ywaæ Dzieñ Judaizmu. Papie¿ Jan Pawe³ II nazywa³
wyznawców judaizmu naszymi starszymi braæmi w wierze. Równie¿ Sobór Watykañski II
zwraca³ uwagê na szczególn¹ rolê tej religii w kszta³towaniu siê chrzeœcijañstwa. W³¹czmy
siê zatem w tê inicjatywê równie¿ po to, by poszerzyæ nasz¹ wiedzê o judaizmie.
Zaœ po zakoñczeniu Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, 26 stycznia, bêdziemy
obchodziæ Dzieñ Islamu. Nie zapominajmy, ¿e zarówno chrzeœcijañstwo, jak i judaizm,
i islam wyznaj¹ wiarê w jednego Boga i wywodz¹ swoje pochodzenie od Abrahama, ojca
naszej wiary, jak okreœla go autor Listu do Hebrajczyków.
4. Na terenie naszej parafii kontynuujemy wizytê duszpastersk¹ zwan¹ kolêd¹. Porz¹dek
kolêdy zamieszony jest równie¿ na stronie internetowej naszej parafii.
Wasz Proboszcz
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