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N IEDZIELA CHRZTU P AŃSKIEGO
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i
ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie
mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około
godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego
brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa.
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy:
Piotr.

POTRZEBA MIŁOŚCI
Żeby poznać Jezusa, trzeba Go
pokochać. Nie wystarczy wziąć do ręki
jedną z wielu biografii Mistrza
z Nazaretu. Na niewiele się zda
przeczytanie wszystkich czterech
Ewangelii. To za mało, by Go
prawdziwie
poznać.
Do
tego
potrzebna jest miłość, która otwiera
na spotkanie z Bogiem. Podobnie nie
wolno głosić prawdy o Nim w
oderwaniu od miłości. Jak zauważa

jeden ze współczesnych teologów,
nawet nie wypadałoby Go głosić
innym ludziom, gdybyśmy Go nie
kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie
umieją mówić o Nim nawet swoim
dzieciom?
Boże, poślij do mnie Ducha Świętego.
Niech On rozpala moje serce żarliwą
miłością, rozświetla mój umysł
światłem prawdy i dodaje mocy
w odważnym głoszeniu Chrystusa.

I N T E N C J E 15-21.01.2018
PONIEDZIAŁEK – 15.01.2018
7.00 - Za † żonę Krystynę Lorek, szwagra Jana Skowronek.
- Za † Emila i †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za † ojca Jana z ok. ur., mamę Walerię, brata Bogumiła, ciocię Wandę, dziadków z obu str.,
†† z rodz. Białkowskich, Skórów, d. w c.
- Za † żonę i matkę Gabrielę Hartung, † szwagierkę Bernadetę i †† z rodziny.
WTOREK – 16.01.2018 – DZIEŃ PAPIESKI
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za † Emila, †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za †† Jana i Teresę Wieczorek, †† rodz. z obu str., †† z rodz., d. w c.
- Za † Huberta Świętek, † Gizelę, ich †† rodziców i teściów, synową Mariolę, †† z rodz. i pokrew.
ŚRODA – 17.01.2018 – św. Antoniego
7.00 - Za † Antoniego, †† rodziców, dziadków, †† z rodziny.
- Za † Emila, †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za † męża Wita Zalejskiego w 80 r. ur., †† z rodz. Rupacz, Zalejski.
- Za † mamę Stefanię w 3 r. śm., †† z rodz. Kraka, Gospodarek.
CZWARTEK – 18.01.2018
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za † brata Krzysztofa Jarosz, siostrę Renatę Trawińską, †† z rodz.
- Za † ojca Józefa Kowolik z ok. ur., matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, †† z rodz. Kowolik,
Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł, d. w c.
PIĄTEK – 19.01.2018 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za dusze w czyśćcu.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za †† rodz. Emilię i Jana Gradoń, teściów Anielę i Jana Jakubiec, brata Ryszarda, ciocię
Katarzynę, szwagra Władysława, †† z pokrewieństwa.
- Za † mamę Janinę w k. r. śm., † Romana, †† z rodz.
SOBOTA – 20.01.2018
7.00 - Za † matkę Katarzynę Gawlik, ojca Antoniego, zięcia Józefa Klyszcz, †† z pokr., d. w
18.00 - Za † męża Józefa, syna Jana, d. w c.
- Za † męża Telesfora Drzewieckiego w 15 r. śm., †† z rodz. z obu str., †† z pokr., d. w c.
III NIEDZIELA Zwykła – 21.01.2018 – DZIEŃ BABCI
7.00 - Za †† dziadków Annę i Augustyna, †† z rodz. Bienia, Smolarek, Krok, Polok.
- Za †† rodz. Wandę i Aleksandra, braci Grzegorza i Andrzeja.
8.30 - Za † babcię Anielę, dziadka Józefa, ciocię Marię.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Józefa i Władysława Siwżęga z ok. 80 r. ur.
10.00 - Za †† rodz. Janinę i Józefa Gradus w k. r. śm., †† z rodz.
- Za † męża Zbigniewa Pasierbskiego w 5 r. śm., †† rodz. i teściów, †† z rodz. Diedek,
Pasierbski oraz o bł. B. dla dzieci.
11.15 - Za † wnuczkę Martynę, †† z rodz. i pokr.
- Za †† rodz. Tadeusza i Marię Korchut, †† z rodz.
12.15 - Chrzest: Tymoteusz Smoleń, Dominika Trałka, Wanda Piecyk, Hanna Król.
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… z prośbą o zdrowie dla szwagra Haino i siostry Edyty.
- Za † żonę Jadwigę Kaniak, †† z rodz. Kaniak oraz o bł. B. dla rodziny.
16.00- Nieszpory kolędowe

O GŁOSZENIA 14.01. – 21.01.2018
1. Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej
okazji Papież Franciszek wystosował do wszystkich wiernych specjalne orędzie w
którym apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, by bez uprzedzeń i lęku otworzyć
serce na głos wołających o pomoc.
 O godz. 16.00 nabożeństwo kolędowe
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
3. We wtorek (16 dzień miesiąca) obchodzimy w naszej parafii Dzień Papieski. Po
Mszy św. rano i wieczorem modlitwy do św. Jana Pawła II. Prośby i podziękowania do
św. Jana Pawła II składamy w zakrystii kościoła.
4. W środę wspomnienie św. Antoniego, Opata. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce.
5. W czwartek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Ojciec Święty Franciszek zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania
osobistego daru modlitwy i włączenia się w modlitwę do dobrego Ojca w niebie
o jedność wyznawców Chrystusa a także o jedność w naszych wspólnotach i
rodzinach.
6. W piątek wspomnienie św. św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa. godz. 15.00
Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci
Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 – 17.45
adoracja Najśw. Sakramentu o okazja do spowiedzi.
8. W tym tygodniu kończą się odwiedziny duszpasterskie rodzin. Polecamy Bożej
opiece wszystkie rodziny i osoby samotne w których odbyła się kolęda i prosimy
Boga, aby modlitwa i błogosławieństwo przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i
wzajemną miłość. Składamy serdeczne podziękowanie za okazywaną życzliwość i
dobroć serca oraz za składane w czasie kolędy ofiary przeznaczone na witraż do
naszego kościoła. (Plan kolędy na najbliższe dni w załączeniu). W przyszłą niedzielę
zakończenie kolędy, kolekta pokolędowa.
9. W niedzielę 21 stycznia (w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki) przypada
tradycyjny Dzień Babci a następnego dnia Dzień Dziadka. Kochanym Babciom
Dziadkom składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo
radości i serdecznej wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego
błogosławieństwa.
10. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary. Całą parafię i obecnych w naszej wspólnocie Gości powierzamy Bożej
opiece. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
Niech Boży pokój, który przyniósł na ziemię Pan Jezus wypełni każde ludzkie serce.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA – 2018
15.01.2018 Poniedziałek
16.01.2018
Wtorek
17.01.2018
Środa
18.01.2018 Czwartek
19.01.2018

Piątek

20.01.2018

Sobota

16.00
16.00
16.00
16.00

Gogolińska 7,7a,9,11,11a,13,15
Gogolińska 17,17a,19,19a,21,21a i 27
Młyńska, Jarzębowa, Brzozowa
Krzywoustego
Bursztynowa (blok i domki)
16.00
Henryka Pobożnego
Strzelców Bytomskich; Makowa,
10.00
Słonecznikowa; Kolęda dodatkowa

ŚWIĘTY ANTONI PUSTELNIK
Antoni (zwany później Wielkim) urodził się
w Środkowym Egipcie w 251 r. Miał zamożnych
i religijnych rodziców, których jednak wcześnie stracił
(w wieku 20 lat). Po ich śmierci, kierując się wskazaniem
Ewangelii, sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał
ubogim. Młodszą siostrę oddał pod opiekę szlachetnym
paniom, zabezpieczając jej byt materialny. Sam zaś udał
się na pustynię w pobliżu rodzinnego miasta. Tam oddał
się pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne umartwienia
i milczenia. Nagła zmiana trybu życia kosztowała go wiele wyrzeczeń, a nawet trudu.
Jego żywot, spisany przez św. Atanazego, głosi, że Antoni musiał znosić wiele
jawnych ataków ze strony szatana, który go nękał, jawiąc mu się w różnych
postaciach. Doznawał wtedy umacniających go wizji nadprzyrodzonych.
Początkowo Antoni mieszkał w grocie. Około 275 r. przeniósł się na Pustynię
Libijską. Dziesięć lat później osiadł w ruinach opuszczonej fortecy Pispir na prawym
brzegu Nilu. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości.
Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później ulubionym tematem
malarzy i pisarzy.
Cieszył się wielkim poważaniem. Korespondował m.in. z cesarzem
Konstantynem Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego do mnichów
zawierają głównie nauki moralne - szczególny nacisk kładzie w nich na poszukiwanie
indywidualnej drogi do doskonałości, wsparte lekturą Pisma św.
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