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nawet wiêcej ni¿ chcemy my sami. Dlatego 
rozpoczynaj¹c nowy rok, rozpoczynajmy nasze ¿ycie 
na nowo – ka¿dego dnia, ka¿dej godziny – i wierzmy, 
¿e w Chrystusie Jezusie i dziêki Jego mocy, 
odnajdziemy nowe ¿ycie.

Niech Bóg b³ogos³awi nam wszystkim w nowym 
2012 roku.

      ks. Dariusz

Kochani!
Wielu z nas patrzy na rok, który siê rozpocz¹³, jako na szansê rozpoczêcia 

wszystkiego od nowa – na szansê odwrócenia siê od starych dróg 
i przyzwyczajeñ i wkroczenia na now¹ drogê ¿ycia.

Liturgiczne okresy Adwentu, Bo¿ego Narodzenia, Wielkiego Postu, 
Wielkanocy s¹ dla nas czasem ³aski, sk³aniaj¹ nas do podjêcia trudnej 
duchowej odnowy. Równie¿ szczególne chwile w naszym ¿yciu, takie jak 
rocznice urodzin, zawarcia ma³¿eñstwa, przyjêcia œwiêceñ – s¹ dla nas 
okazj¹ do rozpoczêcia wszystkiego od nowa. 

Tak, w³aœnie ka¿da godzina i minuta naszego ¿ycia daje nam tak¹ 
mo¿liwoœæ. Problem, wobec którego czêsto stajemy, polega jednak na tym, 
¿e chocia¿ mamy dobre intencje, brakuje nam stanowczoœci w realizacji 
podjêtych postanowieñ.

Bóg pragnie dla nas o wiele wiêcej, ni¿ mo¿emy sobie wyobraziæ. Pragnie 

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus, 
Na szczêœcie, na zdrowie na ten Nowy Rok 
Aby was nie bola³a g³owa ani bok, 
Aby siê wam rodzi³a i kopi³a
Pszenica i jarzyca, ¿ytko i wszytko,
Abyœcie mieli w ka¿dym k¹tku po dzieci¹tku,
w stodole, w oborze, w komorze i na górze...

                               Staropolskie ¿yczenia noworoczne

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,6b-11) 

Jan Chrzciciel tak g³osi³: „Idzie za mn¹ mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk u Jego sanda³ów. Ja chrzci³em was 
wod¹, On zaœ chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym”. 

W owym czasie przyszed³ Jezus z Nazaretu w Galilei i przyj¹³ od Jana chrzest 
w Jordanie. W chwili, gdy wychodzi³ z wody, ujrza³ rozwieraj¹ce siê niebo i Ducha 
jak go³êbicê zstêpuj¹cego na siebie. A z nieba odezwa³ siê g³os: „Tyœ jest mój Syn 
umi³owany, w Tobie mam upodobanie”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Chrzest

Ewangelista Marek opowiada nam o nastêpuj¹cym 
wydarzeniu: Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela 
i przyjmuje chrzest. Zadziwiaj¹ce – przecie¿ nie ma 
¿adne go grzechu i nie potrzebuje oczyszczenia. 
By zrozumieæ to wydarzenie, trzeba popatrzeæ 
na sakrament chrztu œw. nie tylko jako na swoiste 
wymiecenie z ludzkiego serca wszystkich brudów 

        (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

grzechu, ale i widzieæ w nim zaproszenie, by to serce nie by³o jak piêkny, ale pusty domek, 
w którym nikt na sta³e nie mieszka. Jezus przyj¹³ chrzest, by ukazaæ, ¿e jest umi³owanym 
Synem Bo¿ym i jest nape³niony Duchem Œwiêtym. Chrzest przyjmowany przez cz³owieka 
sprawia nie tylko zg³adzenie win, ale i zapocz¹tkowuje ¿ycie w Duchu Œwiêtym, którego 
pe³niê darów otrzymuje siê podczas sakramentu bierzmowania. Wartoœæ chrzeœcijanina 
nie polega wiêc na tym, ¿e jego serce jest czyste, ale ¿e sta³o siê ono œwi¹tyni¹, w której 
mieszka Bóg.
Ws³uchuj¹c siê w s³owa dzisiejszej Ewangelii i maj¹c przed oczyma obraz dobrze nam 
znany z naszych œwi¹tyñ – dziecko chrzczone przez kap³ana – nie mogê oprzeæ siê pewnej 
myœli. Tam Jezus w Jordanie – tu cz³owiek przy chrzcielnicy. Tam Zbawiciel nape³niony 
Duchem – tu cz³owiek, który rozpoczyna ¿ycie w Duchu. Ale jest te¿ i taka zbie¿noœæ: 
Jak do swojego Syna Bóg kieruje wtedy do cz³owieka s³owa: Tyœ jest moim dzieckiem 
umi³owanym.

Niedziela Chrztu Pañskiego jest œwiêtem radoœci - pomyœl siostro i bracie: Po chrzcie 
œwiêtym nie jesteœ pustostanem! Ktoœ w twoim sercu zamieszka³. Jesteœ mieszkaniem 
Boga.

"Rodzina  Œwiêta”

Widzimy  Józefa i Maryjê
 Rodzinê Œwiêt¹
 w betlejemskiej stajence,
 gdzie bije Dzieciêce Serce.
 Pana Boga maleñkiego
 Jezuska wszechmog¹cego.
    Cieszy siê œwiat ca³y,
    ¿e przyszed³ do nas Bóg ma³y,
    w cz³owieka wcielony,
    tak uni¿ony...

Maryja Go powi³a,
 dla odkupienia œwiata odda³a,
 przy krzy¿u Syna sta³a...
    Matko Siedmiu Boleœci,
    Bogurodzico, Dziewico.
    Wzorze prostoty i mêstwa.
    Matko zwyciêstwa!
 Wspomó¿ nasze rodziny,
 by nie by³o w nich grzechów winy,
 lecz mi³uj¹ce Serca...
          Marianna Jankowska BN 2011     
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Porz¹dek Kolêdy (9 - 16 stycznia 2012)

1. Poniedz. – 9 stycznia –   ul. Jednaczewska      – 2 ksiê¿y od godz. 9 ; 
  ul. Korczaka (od nr 37) – 1 ksi¹dz od godz. 9
  ul. £¹czna i Jasna – 1 ksi¹dz od godz. 15
  ul. Kurpiowska      – 1 ksi¹dz od godz. 15

2. Wtorek – 10 stycznia  – ul. Harcerska – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                         ul. Wojska Polskiego 161D (blok), ul Akademicka – 

      2 ksiê¿y od godz. 15
                                         ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna, Mi³a – 

                 1 ksi¹dz od godz. 15

3. Œroda   – 11 stycznia   – ul. Pu³askiego – 2 ksiê¿y od godz. 9
                                        ul. Partyzantów – 2 ksiê¿y od godz. 15

4. Czwartek – 12 stycznia – ul. Weso³a (do nr 101 i 175) – 2 ksiê¿y od godz. 9

5. Pi¹tek      – 13 stycznia - ul. Kwadratowa – 2 ksiê¿y od godz. 9

        2 ksiê¿y od godz. 15

6. Sobota    – 14 stycznia – ul. Kaliwody (od nr 1), 33 Pu³ku Piech.(od nr 1) 
   oraz Sosnowa (od nr 1), Sosnowa (od nr 2), Zielna 

        4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 16 stycznia – ul. Wojska Polskiego (od nr 12, 134, 153) oraz Blok 
  nad sklepem „Biedronka” – 3 ksiê¿y od godz. 9

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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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00   ul. Nowoprojektowana – 2 ksiê¿y od godz. 9
00   ul. Piwna i Weso³a 117 (blok) – 1 ksi¹dz od g. 15
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ul. Bartnicza (od nr 24), Wiœniowa i Leœna (od nr 1) 
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00–

00

                  00
ul. Obroñców £om¿y – 1 ksi¹dz od godz. 15
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

30 30 00 00

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywana dziœ w Koœciele niedziela Chrztu Pañskiego kieruje nasz¹ uwagê 
na Chrystusa rozpoczynaj¹cego publiczn¹ dzia³alnoœæ i dzie³o zbawienia, 
w które zostaliœmy w³¹czeni przez sakrament chrztu. Niech wiêc to œwiêto 
bêdzie okazj¹ do wspomnienia naszego chrztu œwiêtego i wynikaj¹cych z niego 
konsekwencji.

2. Trwa kolêda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecnoœæ kap³ana w waszym 
domu stanie siê przede wszystkim okazj¹ do wspólnej modlitwy w Waszych 
intencjach. Przez okres trwania kolêdy kancelaria parafialna bêdzie czynna 
w godz. 8  – 9  oraz w soboty 16  – 18  .

       Wasz Proboszcz

Trochê HUMORU:
U lekarza: 
- Pali pan?
- Nie.
- Pije pan?
- Te¿ nie!
- Co siê pan tak cieszy… I tak coœ znajdê….

*   *   *
- Co ci siê sta³o w oko?
- Dosta³em œrubokrêtem od Kowalskiej.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkê od klucza.
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