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do nawrócenia. Tak¿e i dzisiaj Pan wzywa nas, byœmy stawali 
siê ikonami Jego œwiêtoœci.

Z pomoc¹ Jego ³aski odrzuæmy wszelki gniew, nienawiœæ, 
uprzedzenia, pijañstwo, k³amstwa i inne grzechy, które 
niszcz¹ mi³oœæ Bo¿¹ w naszych sercach. Utkwijmy nasz wzrok 
w Jezusie, naszym Boskim Oblubieñcu, który na krzy¿u 
oczyœci³ nas sw¹ bezcenn¹ krwi¹. Niech w naszym ¿yciu 
objawi siê œwiêtoœæ Przenajœwiêtszego Boga, który wezwa³ 
nas z ciemnoœci do swojego przedziwnego œwiat³a.

             ks. Dariusz

Zbli¿aj¹c siê do koñca swojej publicznej dzia³alnoœci, Jezus mówi³ swoim 
uczniom o swojej œmierci i zmartwychwstaniu: „A Ja, gdy zostanê wywy¿szony nad 
ziemie, przyci¹gnê wszystkich do siebie”(J.12,32). Ta pe³na nadziei obietnica 
pokazuje nam, ¿e Jezus przyszed³ na œwiat nie tylko po to, aby przebaczyæ nam 
grzechy, lecz tak¿e po to, by wprowadziæ nas w relacje ze sob¹. Przyby³, 
aby poci¹gn¹æ nas do siebie i wynieœæ wraz ze sob¹ przed oblicze Ojca niebieskiego.

Na ka¿dej Mszy œwiêtej kap³an kieruje do nas wezwanie: „W górê serca”, a my 
odpowiadamy: „wznosimy je do Pana”. Pomyœlmy tylko, co mog³oby siê staæ, gdyby 
w tym momencie wszyscy rzeczywiœcie uczynili to, o czym mówi¹? Jak wygl¹da³by 
dzisiejszy Koœció³, gdyby ka¿dy z nas uczestnicz¹cy w Eucharystii, powiedzia³: „Jezu, 
poci¹gnij mnie do siebie, nie chcê, by cokolwiek oddziela³o mnie od Ciebie. PrzyjdŸ 
i podnieœ nas wszystkich, abyœmy mogli bli¿ej Ciê poznaæ i bardziej umi³owaæ”.

My wszyscy, z³¹czeni z Jezusem przez chrzest, mamy byæ œwiêci. Rolnik, 
nauczyciel, czy polityk s¹ wezwani do œwiêtoœci dok³adnie tak samo jak biskup, kap³an 
czy siostra zakonna. Matka Teresa z Kalkuty zagadniêta przez dziennikarza: 
„Jak czuje siê osoba obwo³ana œwiêt¹ za ¿ycia?” zastanowi³a siê chwilê, po czym 
odpowiedzia³a: „ Œwiêtoœæ nie jest dla œcis³ego grona wybranych, ale dla wszystkich. 
Pan wezwany jest do œwiêtoœci w swoim stanie ¿ycia, dok³adnie jak ja w moim”. A 
potem doda³a jeszcze: „Œwiêtoœæ to nic innego jak pe³nienie woli Bo¿ej z uœmiechem.”

W minionych epokach, gdy Koœció³ pogr¹¿a³ siê w kryzysie, a k¹kol zdawa³ siê 
zag³uszaæ ŸdŸb³a pszenicy, Pan wzbudza³ œwiêtych, którzy prowadzili Jego lud 

Jedno wiem i innych objawieñ
Nie potrzeba oczom i uszom –
Uczyniwszy na wieki wybór,
W ka¿dej chwili wybieraæ muszê.

                                    Jerzy Liebert

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (3,15-16.21-22) 

Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówi³ do wszystkich: Ja was chrzczê 
wod¹; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwi¹zaæ 
rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem. Kiedy 
ca³y lud przystêpowa³ do chrztu, Jezus tak¿e przyj¹³ chrzest. A gdy siê modli³, 
otworzy³o siê niebo i Duch Œwiêty zst¹pi³ na Niego w postaci cielesnej niby 
go³êbica, a z nieba odezwa³ siê g³os: Tyœ jest mój Syn umi³owany, w Tobie mam 
upodobanie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZJEDNOCZENIE Z LUDEM

Ewangelia opisuje dziœ niezwyk³¹ scenê spotkania 
nad brzegiem rzeki Jordan. Jezus przychodzi do Jana 
Chrzciciela, aby przez jego pos³ugê przyj¹æ chrzest 
nawrócenia. Mimo, ¿e Chrystus nie jest grzesznikiem, 
jest przecie¿ Synem Bo¿ym, przybywa nad Jordan, 
aby wype³niæ to, co sprawiedliwe. Nie chodzi tu jednak 

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w czwartek, 17 stycznia – œwiêty Antoni, opat, ¿yj¹cy na prze³omie III i IV wieku, s³ynny 
pustelnik, który do dziœ znajduje wielu naœladowców w praktykowaniu takiej w³aœnie drogi 
doskona³oœci chrzeœcijañskiej (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 19 stycznia – œwiêty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup 
przemyski, za³o¿yciel Zgromadzenia S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego, tak 
zwanych sercanek (wspomnienie obowi¹zkowe).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Nosimy wiêc w sobie skarb, niewypowiedziany skarb ¿ycia Bo¿ego. Jest to 

"przeogromna moc, która jest z Boga, nie z nas" (por. 2 Kor 4, 7). Tak¹ moc¹ jest 
³aska chrztu, która czyni nas w Chrystusie synami Bo¿ego przybrania."

Jan Pawe³ II

o zwyczajne oczyszczenie, jakiego dostêpowali ¯ydzi przychodz¹cy do Jana. 
Ten gest jest wyrazem uni¿enia Jezusa, który chce ca³kowicie zjednoczyæ siê 
ze swoim ludem. Wydarzenie to odkrywa tak¿e przed ludŸmi tajemnicê osoby 
Jezusa Chrystusa. Po Jego chrzcie otwieraj¹ siê niebiosa, a g³os z nieba og³asza: 
Ten jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie.

Zadziwiaj¹ca jest reakcja Jana. On dobrze wie, kim jest Jezus. W³aœnie dlatego 
prorok próbuje powstrzymaæ Nauczyciela, mówi¹c: To ja potrzebujê chrztu 
od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? O jakim chrzcie mówi Jan Chrzciciel? 
Syn Bo¿y przychodzi, aby chrzciæ ludzi Duchem Œwiêtym i ogniem. Jego chrzest 
uwalnia od grzechu, rodzi do nowego ¿ycia w Bogu, w³¹cza do wspólnoty Koœcio³a 
i sprawia, ¿e ludzie staj¹ siê uczniami Królestwa Bo¿ego. Wraz z momentem 
chrztu, Bóg wzywa do naœladowania swojego Syna. Dokonuje siê to poprzez ¿ycie 
oparte na fundamencie prawdy i mi³oœci. Dzisiejsze s³owo Bo¿e przypomina, 
¿e tak¿e my jesteœmy dzieæmi Boga. Nie jest to jednak tylko przywilej. To przede 
wszystkim obowi¹zek ¿ycia i s³u¿by na wzór Jezusa Chrystusa.



  Str.3 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 88

Porz¹dek Kolêdy (14 - 21 stycznia 2013)

1. Poniedz. – 14 stycznia – ul. Weso³a (od nr 101 i 175) – 2 ksiê¿y od godz. 9

2 ksiê¿y od godz. 15

2. Wtorek – 15 stycznia  – ul. Korczaka (od nr 37) – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                         ul. Bartnicza (od nr 24), Wiœniowa i Leœna (od nr 1) – 

  2 ksiê¿y od godz. 15
                                         ul. PrzyjaŸni, Promienna  –  1 ksi¹dz od godz. 15

3. Œroda – 16 stycznia – ul. Browarna (od nr 3), Podleœna – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                        ul. Stra¿acka         – 1 ksi¹dz od godz. 9

2 ksiê¿y
1 ksi¹dz

4. Czwartek – 17 stycznia – ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa, Œwierkowa, 
 Jod³owa, Bukowa, Leszczynowa 15

5. Pi¹tek      – 18 stycznia - ul. Lipowa (od nr 4 i 109)      – 2 ksiê¿y od godz. 9

 – 2 ksiê¿y od godz. 15

6. Sobota    – 19 stycznia – ul. Kaliwody (od nr 1), 33 Pu³ku Piech.(od nr 1),
                       Sosnowa (od nr 1), Sosnowa (od nr 2), Zielna  

      4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 21 stycznia – ul. Kwadratowa                    –  od godz. 9

15

 od godz. 15

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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.

00

                  00 ul. Harcerska       – 1 ksi¹dz od godz. 9
                  

ul. Wojska Polskiego 161D (blok) , ul. Studencka – 
00

     – 

00

00– 
00

00

00
 

00
ul. Szeroka          –  od g. 15

00ul. Staszica, Strojna i Prosta   –  od g. 15

00 – 3 ksiê¿y od godz. 

00

      ul. W³ókiennicza, Weso³owskiego, Bawe³niana 
00            i Lniarska

–
00

– 

00
1 ksi¹dz

                  ul. Ptasia, Wyzwolenia (od nr 4), Radosna,
00            Szczêœliwa – 1 ksi¹dz od godz. 

                  
ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa, Pogodna,

00
 Beztroska – 1 ksi¹dz
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê 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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
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

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyj¹³ chrzest, a tak¿e gdzie 
Bóg potwierdzi³, ¿e jest On Jego Synem, koñczy okres Narodzenia Pañskiego. Od jutra 
w liturgii rozpoczyna siê tak zwany okres zwyk³y w ci¹gu roku. Jednak tradycyjnie 
przed³u¿amy œpiewanie kolêd do 2 lutego, czyli do œwiêta Ofiarowania Pañskiego, 
zwanego u nas œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej, które bezpoœrednio wi¹¿e siê z Bo¿ym 
Narodzeniem. Zapamiêtajmy dziœ s³owa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn 
Umi³owany, Jego s³uchajcie”.

2. Wspominaj¹c chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myœlimy tak¿e o naszym chrzcie, który 
jest pocz¹tkiem i fundamentem naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia, czyli naszej przyjaŸni, 
komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliœmy godnoœæ przybranego 
dziecka Bo¿ego i dar Bo¿ej mi³oœci. Zostaliœmy te¿ w³¹czeni do wspólnoty Koœcio³a. 
Przyjêcie chrztu jest dla nas jednoczeœnie wielkim zobowi¹zaniem. Musimy bowiem 
pod¹¿aæ drog¹ coraz wiêkszego upodabniania siê do Chrystusa, to znaczy kochaæ Go coraz 
wiêcej i uczyæ siê od Niego, jak kochaæ bliŸnich. Jeœli nasza komunia z Bogiem bêdzie coraz 
doskonalsza, jako chrzeœcijanie bêdziemy stawaæ siê ludŸmi wyczulonymi na piêkno 
duchowe i moralne, rozmi³owanymi w tym, co szlachetne, wartoœciowe, prawdziwie 
wielkie. 

3. Od 18 do 25 stycznia w ca³ym Koœciele bêdzie trwa³ Tydzieñ Powszechnej Modlitw 
o Jednoœæ Chrzeœcijan. „Powszechnej”, gdy¿ w tym samym czasie podejmuj¹ j¹ wszystkie 
Koœcio³y chrzeœcijañskie. Uczyñmy wszystko, co w naszej mocy, aby ka¿dego dnia 
wype³niaæ polecenie Pana Jezusa, abyœmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem 
musi siê przek³adaæ na relacje z bliŸnimi, zw³aszcza z braæmi w tej samej wierze. W to 
wielkie nawo³ywanie Koœcio³a do jednoœci w³¹czmy tak¿e nasze osobiste modlitwy. Niech 
bêd¹ one skromnym wk³adem w dzie³o ekumenizmu.        Wasz Proboszcz
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