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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 3,15-16.21-22)
„Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się
niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Jordan. To niezwykła rzeka. Kręta, zstąpił na Syna Bożego, a głos Ojca
o zmiennym nurcie, znajduje ujście w rozległ się zamiast ludzkich okrzyków
najniżej położonym miejscu na świecie. zdumienia nad cofnięciem się wód. Tak
To rzeka będąca świadkiem niezwykłych objawił się nam Bóg w Trójcy, gdy w
wydarzeń. Rozstąpiła się ona przed ludzkim ciele przyszedł nad Jordan, by
Izraelitami,
jak
niegdyś
Morze przyjąć chrzest.
Czerwone, aby mogli wejść do Ziemi
Obiecanej. Podobnie stało się, gdy Eliasz
JEZU, SYNU BOŻY, W DNIU CHRZTU
miał być wzięty do nieba na ognistym RÓWNIEŻ OTWARŁO SIĘ NADE MNĄ
rydwanie. Z chwilą, gdy do Jordanu NIEBO I ZOSTAŁEM NAZWANY PRZEZ
wszedł Jezus, aby przyjąć chrzest, jego OJCA
UMIŁOWANYM
DZIECKIEM.
wody nie rozstąpiły się, lecz płynęły DZIĘKUJĘ ZA TEN DAR I CHCĘ
dalej. Stało się jednak coś większego - ZACHOWAĆ
WIERNOŚĆ
ŁASCE
otworzyło się niebo i Duch Święty SAKRAMENTU.
Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś,
że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym
Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha
Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości.
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PONIEDZIAŁEK – 11.01.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Józefa Pietralczyk (od sąsiadów z klatki z bloku nr 10).
- Za ++ Antoniego i Marię, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
WTOREK – 12.01.2016
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, ++ bratowe Małgorzatę i Lidię, ++ Anetę i Zygmunta Bordun,
++ z rodziny Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
11.00 - Msza św. ślubna: Adrianna Pochwała i Bartłomiej Merkel.
18.00 - Za + Telesfora Drzewieckiego, ++ jego rodziców i rodzeństwo, + Anielę Okulińską, jej męża
Stefana, + szwagra Ryszarda Krut i ++ z rodziny Bonk, Wróbel i Żabski.
ŚRODA – 13.01.2016 – Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Teresy
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie w Nowym Roku dla wszystkich czcicieli
MB Fatm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny oraz o błog. Boże i zdrowie dla synów z rodzinami.
- Za ++ rodziców, siostrę Marię i ++ braci.
- Za + Mieczysława Sawickiego w 15 rocz. śm.
CZWARTEK – 14.01.2016
7.00 - Za + mamę Wiktorię, braci Antoniego i Jerzego, + siostrę Krystynę. ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + ojca Pawła Lipok w kol. rocz. śm., ++ dziadków Gabrielę i Pawła Lipok.
- Za ++ rodziców Zofię i Józefa, ++ braci Stanisława, Jana i Mieczysława, + bratanicę i bratanka
oraz d. w c.
PIĄTEK – 15.01.2016
7.00 - Za + żonę Krystynę Lorek, szwagra Jana, teściów Annę i Artura Skowronek oraz ++ z pokr.
18.00 - Za + męża Huberta Świątek z ok. 9 rocz. śm., ++ rodz. Lidię i Alojzego Chryst, ++ teściów Martę i
Huberta Świątek, + synową Mariolę Żądło oraz ++ dziadków.
- Za + Jana Białkowskiego z ok. urodzin, + mamę Walerię, brata Bogumiła, ++ dziadków z obu stron,
++ z rodziny Białkowskich i Skórów.
SOBOTA – 16.01.2016
7.00 - Za ++ rodziców Walburgę i Jerzego w 24 rocz. śm.
13.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w intencji Jolanty i Roberta z okazji 25. rocz. ślubu.
18.00 - Za ++ Jana i Teresę Wieczorek, ++ z rodz oraz d. w c.
- Za + mamę Helenę i ojca Kazimierza Zielonka, ++ oraz z rodziny.
- Za + Gabrielę Hartung w 1. rocz. śm.
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2016
7.00 - Za Parafian.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Stanisławy z ok. 70. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + siostrę Celinę i + syna Dariusza.
10.00 - Za + męża Richarda, ++ rodziców, + siostry i brata oraz ++ z pokrew.
- Za + męża Jana, ojca Ericha, ++ z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodz.
11.15 - Za + męża Zbigniewa Pasierbskiego w 3. rocz. śm., ++ rodziców i teściów, ++ z rodz. oraz ++ z
rodz. Diedek i Pasierbski.
- Za + męża Andrzeja w 3. rocz. śm.
12.15 - Chrzest: Grzegorz Mielnicki, Maja Kurzepa, Tomasz Cyran.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z okazji urodzin ks. Arkadiusza oraz o błog. Boże dla rodziny
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anny z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + Romanę Stadnik w 30. dzień po śm., oraz jej ++ rodziców Marię i Jana oraz d.w c.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Święto Chrztu Pańskiego kończy uroczysty obchód świąt Bożego Narodzenia. Od

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

poniedziałku rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w roku liturgicznym. Zgodnie
z polską tradycją nastrój bożonarodzeniowy zachowujemy do 2 lutego, tj. do święta
Ofiarowania Pańskiego zwanego także świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na Wieczór Kolęd. Wystąpią połączone chóry z Góry
św. Anny, Stolarzowic i Starych Gliwic pod dyrekcją Brata Krzysztofa. Chórowi
towarzyszyć będzie orkiestra dęta z Bazyliki św. Anny. Zapraszamy parafian i gości do
wspólnego kolędowania.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
W środę (13 dzień miesiąca) pierwszy w nowym roku Dzień Fatimski. Matce naszego
Pana zawierzamy nasze rodziny i trud ziemskiego pielgrzymowania. Niech opieka Matki
Bożej towarzyszy nam przez wszystkie dni Nowego Roku.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Różaniec fatimski o godz. 6.30; 12.00: 19.00.
W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek, w godzinie Męki Jezusa Chrystusa na
krzyżu.
W sobotę, 16 dzień miesiąca przeżywamy w naszej parafii Dzień Papieski. O godz. 7.00
Msza św. i nowenna do św. Jana Pawła II.
W sobotę o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich rodziców ministrantów, kandydatów i
Marianek na spotkanie do domu katechetycznego.
W niedzielę 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.
W niedzielę o godz. 15.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Arkadiusza.

♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin. Bożej opiece powierzamy wszystkie rodziny i

♦

♦
♦
♦
♦

osoby samotne prosząc dla nich o dar wiary i miłości w przeżywanym obecnie Roku
Miłosierdzia. Ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na wymianę głównych,
potrójnych drzwi wejściowych do naszego kościoła oraz na dokończenie remontu
pomieszczeń piwnicznych w domu katechetycznym. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapłać.
Informujemy parafian, że Sakrament Chrztu św. udzielany jest w I i III niedzielę
miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.15. Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii
parafialnej, przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem., przynosząc ze sobą
dokument z Urzędu Stanu Cywilnego i dokładne dane osobowe rodziców dziecka i
rodziców chrzestnych.
Msza św. za roczne dzieci jest w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 10.00.
Uroczystość I Komunii św. w roku 2016 odbędzie się w naszej parafii 22 maja, natomiast
uroczystość I Komunii św. w roku 2017 odbędzie się 21 maja.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary.
Całą parafię i obecnych w naszej wspólnocie Gości powierzamy Boże opiece. Życzymy
dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu. Niech Boży pokój,
który przyniósł na ziemię Pan Jezus wypełni każde ludzkie serce.
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W niedzielę 10 stycznia, Kościół katolicki obchodzi
w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres
Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do
2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w
liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo
wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii
rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955
r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie
chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła
ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i
przesunięto jego termin na niedzielę przypadająca po 6 stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo
dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z
uroczystością
Objawienia
Pańskiego.
Chrystus
już
jako
dorosły,
30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego
poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od
grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten
sposób uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował św. Mateusz, choć
opis chrztu Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla
dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec.
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z
nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”.
Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po
uroczystości Objawienia Pańskiego.
PLAN KOLĘDY
DATA

DZIEŃ

GODZ.

11.01.2016

pn.

15.30

12.01.2016

wt.

15.30

14.01.2016
15.01.2016
16.01.2016

czw.
pt.
sob.

15.30
15.30
10.00

ULICA
Młyńska, Jarzębowa, Brzozowa
Kard. Wyszyńskiego 1 i 4
Bursztynowa (blok i domki)
Henryk Pobożnego
Mieszka I i Władysława Łokietka
Sosnowa 1 i 5 oraz 3,9,11
Sosnowa 4 i 6 i ul. Ogrodowa

