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Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia wg św. Marka (Mk 1,6b-11)
„Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a
ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego a siebie. A z
nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”
W początkach Kościoła chrzest był udzielany
w zasadzie ludziom dorosłym. Wynikało to z
różnych czynników, m.in. dlatego że człowiek
dorosły potrafił zrozumieć i właściwie przeżyć
to, co czynił. Przyjęcie chrztu było poprzedzone
długim i intensywnym katechumenatem, którego
celem
było
poznanie
prawd
wiary
chrześcijańskiej, zasad życia chrześcijańskiego, a
przede wszystkim poprowadzenie człowieka do
poznania Osoby Jezusa i wejścia w głęboką
relację z Nim. Po takim przygotowaniu w Wielką
Sobotę w sposób bardzo uroczysty katechumen
przyjmował chrzest św. przy udziale całej
wspólnoty. W ten sposób wchodził do Bożej
rodziny. Tym samym chrzest nie był tylko
traktowany jako jednorazowy akt, który się
kończy wraz z zakończoną liturgią, ale jako
początek nowego życia z Bogiem i ze wspólnotą
Kościoła.
Dziś, niestety bardzo często, chrzest
przypisany w naszej kulturze do początków
życia, jest traktowany jako formalność, aby
dziecko było katolikiem, nie zwracając uwagi na
to, co jest najistotniejszym owocem tego
sakramentu. I nie chodzi w tej chwili o to, aby
nie udzielać chrztu dzieciom, ale o to, aby w nas
dorosłych powróciło myślenie o tym, jaki jest
sens udzielania chrztu i co on daje temu, który go

przyjmuje. W naszej kulturze chrzest dziecka jest
wyrazem wiary rodziców.
Wielu z nas zapytanych, co daje nam chrzest
św., od razu by wymieniło:
 uwalnia od grzechu pierworodnego (i
wszystkich innych grzechów w przypadku
osoby starszej);
 czyni nas Dziećmi Bożymi;
 zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła;
 otrzymujemy Ducha Świętego;
 upodabniamy się do Jezusa.
I to wszystko jest prawdą. Dlatego też trzeba
na nowo powracać do tego, co stało się z nami,
kiedy przyjęliśmy ten sakrament. Trzeba
zobaczyć, że jeśli stałem się dzieckiem Bożym,
to Bóg chce, żebym żył jak Jego dziecko. Jeśli
wszedłem do wspólnoty Kościoła, to w niej jest
dla mnie miejsce i jestem odpowiedzialny za tę
wspólnotę. Jeśli otrzymałem Ducha Świętego to
po to, aby On przemieniał moje życie. Dzisiejsze
święto Chrztu Pańskiego niech pomoże nam
powrócić na nowo z większą gorliwością i
odpowiedzialnością do początków naszej wiary –
do naszego chrztu św.
Czy pamiętasz datę swojego chrztu,
początku życia z Bogiem?
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PONIEDZIAŁEK – 9.01.2012
7.00 - Za + Dariusza Sygnowskiego w 30 dniu po śm.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 80 rocz. ur. Benigny Połukard oraz o błog. Boże dla rodziny.
WTOREK – 10.01.2012
7.00 - Za ++ mamę Bogumiłę, ojca Augustyna, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00- Za + wujka Edwarda Jakubaszek w rocz. śm. i ++ z rodziny.
ŚRODA – 11.01.2012
7.00 - Za + męża Michała, córkę Halinę i ++ z rodziny.
8.15 - Msza szkolna.
18.00- Do B. Op. i MB Fat...z ok. 60 rocz. ur. Marii i o zdrowie i błog. Boże dla dzieci i
wnuków.
CZWARTEK – 12.01.2012
7.00 - Za ++ z rodz. Kujawiak: Stanisław, Helena, Henryk, Jan, Halina i ++ z rodz. i pokrew.
- Za ++ braci, siostrę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + Danutę Strzałkowską w 30 dniu po śm.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla ciotki Heleny.
PIĄTEK – 13.01.2012 – Dzień Fatimski
7.00 - Do B.Op. i MBFat... z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
18.00 - Za ++ rodziców, + ciotkę Marię i ++ braci.
- Za + ks. Ericha, ++ Karola i Mariana i ++ z rodziny.
- Za + Mariana Kisiel w 30 dniu po śm.
- Za + wujka Kazimierza oraz ++ dziadków Weronikę i Józefa.
SOBOTA – 14.01.2012
7.00 - Za ++ siostry Marię i Jadwigę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00- Za + Jerzego Świerzy, ++ rodziców, braci Józefa, Joachima i Alfreda Król oraz ++ Erykę
i Hildegardę.
- Za + ojca Pawła Lipok w 20 rocz. śm. i ++ dziadków Gabrielę i Pawła Lipok.
NIEDZIELA – II Zwykła – 15.01.2012
7.00 - Za ++ rodziców, dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za + męża Stanisława Chutnik z ok. ur. oraz ++ rodziców z obu stron.
10.00- Za + mamę Jadwigę Zysnarską w 2 rocz. śm, ++ z rodziny Zysnarskich i Pasierbskich.
- Za + Edwarda Dziadkowskiego w 5 r. ś. i za + Władysława Dziadkowskiego w 12 r. ś.
11.15- Za + męża Huberta Świętek w 5 rocz. śm., ++ rodziców Lidię i Alojzego Christ, ++
teściów Martę i Huberta Świętek i dusze w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Anny z ok. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny
12.15- Chrzest – Antonina Barbara Błaziak.
15.00- Za + ojca Jana Białkowskiego z ok. ur. i + syna Bogumiła.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Krystyny oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuka.
16.00- Nabożeństwo kolędowe.
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Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego. Dziś kończy się 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 nabożeństwo kolędowe.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna – zapraszamy wszystkie dzieci.
W piątek (13 stycznia) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Rozpoczynamy kolejny
rok Nowenny Fatimskiej, która przygotowuje nas do obchodu 100 rocznicy objawień Matki
Bożej w Fatimie. Zachęcamy parafian do udziału we Mszy św. i modlitwie różańcowej.
Niech opieka Matki Bożej towarzyszy nam przez wszystkie dni Nowego Roku.
Program Dnia Fatimskiego jest stały, rozpoczynamy modlitwą różańcową o godz. 6.30.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
W niedzielę przypada Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim w Polsce.
Okazja do sakramentu pokuty jest codziennie, pół godziny przed Mszą świętą.
W sobotę dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00.
W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin. Niech modlitwa kapłana wraz z
błogosławieństwem rodziny przynosi trwałe owoce. Dobrowolne ofiary z kolędy przeznaczone
są na gruntowny remont centralnego ogrzewania w domu katechetycznym.
Plan kolędy na bieżący tydzień znajdziemy na ostatniej stronie naszej gazetki.
W przyszłą niedzielę kolekta kolędowa.
Zachęcamy parafian do włączenia się w grupy Żywego Różańca.
Obecnie w naszej parafii jest 6 grup różańcowych, każda grupa liczy
po 15 osób. Osoba należąca do Żywego Różańca odmawia codziennie
jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca i w ten sposób odmówiony jest w
ciągu dnia cały różaniec przez każdą grupę. Modlitwa ta jest
skutecznym wsparciem i pomocą Kościołowi w jego apostolskiej misji.
Zapisy do Żywego Różańca u poszczególnych przewodniczących
grup lub w kancelarii.
W związku z nominacją ks. bp. Jana Kopca na ordynariusza
diecezji gliwickiej nasza wspólnota parafialna otacza ks. bp.
serdeczną modlitwą i wyraża głęboką wdzięczność za posługę w
naszej parafii, udzielając młodzieży sakramentu bierzmowania, ponad
to poświęcił dzwony, organy, pomnik Jana Pawła II i na zakończenie
Misji św. poświęcił krzyż procesyjny. Życzymy nowemu Pasterzowi
Kościoła gliwickiego błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.
Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej
wspólnoty zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym.
Dziękujemy za wszelkie ofiarowane dobro i okazywaną życzliwość.
Cała parafię powierzamy Boże opiece, prosząc w modlitwie o
błogosławieństwo Boże. Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.
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KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO W ZWIĄZKU Z NOMINACJĄ
BISKUPA JANA KOPCA NA BISKUPA GLIWICKIEGO
Drodzy Diecezjanie! 29 grudnia br. Ojciec Święty
Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa
Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej
diecezji. Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest
związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w
Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w
Nysie – Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia
kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W
latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest
wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu
powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana
Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać
kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko profesora zwyczajnego. 5 grudnia 1992 roku ks.
Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie
przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca
Świętego Jana Pawła II.
W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować
biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim. Jego zaangażowanie
koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej. Swoje pasterskie powołanie
realizował przez pracę w Kurii Diecezjalnej, a przede wszystkim przez sprawowanie
świętych posług w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości
w naszych diecezjalnych sanktuariach. Wyrazem naszej wspólnej wdzięczności niech
będzie modlitwa w intencji nowego Biskupa Gliwickiego.
Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i
Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.
Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego,
a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i
miłością podejmuje apostolskie wezwanie.
09.01.2012
10.01.2012
11.01.2012
12.01.2012
13.01.2012
14.01.2012
15.01.2012

PLAN KOLĘDY od 9 do 15 stycznia 2012
pon. 15.30 Bursztynowa (blok i domki), Henryka Pobożnego
wt.
15.30 Kard. Wyszyńskiego 9
śr.
15.30 Kard. Wyszyńskiego 7
czw. 15.30 Kard. Wyszyńskiego 5
pt.
15.30 Kard. Wyszyńskiego 8
sob. 10.00 Krzywoustego
niedz. 15.30 Kard. Wyszyńskiego 3

