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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Ewangelia 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”.
Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc
do rzeki Jordan, aby otrzymać od Jana chrzest pokuty
i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co w naszych
oczach może się zdawać paradoksalne. Czy Jezus potrzebuje
pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten,
który jest bez grzechu, staje między grzesznikami, żeby się ochrzcić, aby dokonać tego
gestu pokuty. Święty Boży łączy się z tymi, którzy uznają siebie za potrzebujących
przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to znaczy łaskę powrotu do Niego całym
sercem, aby należeć do Niego całkowicie.
Jezus chce stanąć po stronie grzeszników, stając się z nimi solidarnym, wyrażając
bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją solidarność z nami, z naszym wysiłkiem nawrócenia,
aby porzucić nasz egoizm, oderwać się od naszych grzechów, żeby nam powiedzieć, że
jeśli przyjmiemy Go w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom
Boga Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest jedynie wysiłkiem umysłu i woli. Jezus
naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej naturze, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu
i może zrozumieć jej słabość i kruchość. Dlatego porusza Go współczucie, wybiera, by
„cierpieć wraz” z ludźmi, by stać się wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego
pragnie dokonać Jezus to Boża misja leczenia zranionych na duszy i ciele,
i uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie grzech świata.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 14 – 20.01.2019
PONIEDZIAŁEK –14.01.2019
7.00 - Za † mamę Zofię, ojca Józefa, braci Stanisława, Jana, Mieczysława, bratanicę, bratanków,
bratową, dziadków z obu str. i d. w c.
18.00 - Za † żonę Krystynę, szwagra Jana, teściów Artura i Annę
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Marianny z ok. 55 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 15.01.2019
7.00 - Za † ojca Jana z ok. ur., mamę Walerię, brata Bogumiła, ciocię Wandę, dziadków z obu
str., †† z rodzin Białkowskich i Skórów
18.00 - Za † męża Stanisława Chutnik z ok. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków i prawnuków
- Do B. Op. p. w. MB Fat., św. o. Pio i św. Judy Tadeusza w int. Haliny z ok. 70 r. ur. oraz
o bł. B. w rodzinie
ŚRODA – 16.01.2019 – Dzieo Papieski
7.00 - Za † siostrę Celinę i †† z rodziny
18.00- Za †† Jana i Teresę Wieczorek, †† z rodziny z obu str.
- Za † Marię Chudy w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 17.01.2019 – św. Antoniego
7.00 - W pewnej intencji
18.00- Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Piotra z ok. kol. rocz. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † żonę Gabrielę Hartung oraz szwagierkę Bernadettę Hartung
PIĄTEK – 18.01.2019
7.00 - W pewnej intencji
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Andrzeja Chwiłowicz w 6 r. śm., †† rodzic. i dziadków z obu str.
- Za † Krystynę i †† z pokrew.
SOBOTA – 19.01.2019 – św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 - Za † mamę Stefanię Kraka i za †† z rodziny
18.00 - Za † męża Władysława w 3 r. śm., rodziców, teściów i za †† z rodziny z obu str.
- Za † ojca i męża Józefa w 10 r. śm. oraz z ok. ur., †† z rodziny i d. w c.
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2019
7.00 - Za † matkę Katarzynę Gawlik, ojca Antoniego, zięcia Józefa Klyszcz, †† z pokr. i d. w c.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Mariusza Szczepek z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Jadwigę Porada w 1 r. śm. oraz †† z rodzin Porada i Lerch
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bogusława z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Za † męża Józefa, syna Jana, d. w c. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † męża Jana, ojca Ericha, teścia Józefa, †† z pokrew. i o bł. B. w rodzinie
11.15 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Róży z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Józefa Kowolik z ok. ur., matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, †† z rodzin
Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i za d. w c.
12.15-CHRZEST: Michał Nawrot
15.00 - Za † mamę Janinę w kol. r. śm. i †† z rodziny
- Za † wnuczkę Martynę, †† z rodziny
16.00 - Wieczór kolęd

O GŁOSZENIA D USZPASTERSKIE 13 – 20.01.2019
1. Święto Chrztu Paoskiego kooczy uroczysty obchód świąt Bożego Narodzenia. Od
poniedziałku rozpoczyna się pierwsza częśd okresu zwykłego w roku liturgicznym.Zgodnie
z polską tradycją nastrój bożonarodzeniowy zachowujemy do 2 lutego, tj. do święta
Ofiarowania Paoskiego zwanego także świętem Matki Bożej Gromnicznej.
2. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy pierwszy w nowym roku Dzieo Fatimski.Matce
naszego Pana zawierzamy nasze rodziny i trud ziemskiego pielgrzymowania.Niech opieka
Matki Bożej towarzyszy nam przez wszystkie dni nowego roku.
O godz. 18.00 - dodatkowa Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej.
O godz. 19.00 - różaniec fatimski.
Ze względu na dzieo fatimski nie będzie dzisiaj nabożeostwa o godz.16.00.
3. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
4. W środę 16 dzieo miesiąca, przeżywamy w naszej parafii Dzieo Papieski.
Po Mszy św. rano i wieczorem modlitwy do świętego Jana Pawła II.
5. W czwartek 17 stycznia przypada Dzieo Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
6. W piątek 18 stycznia rozpoczynasię Tydzieo Powszechnej Modlitwy o Jednośd Chrześcijan.
Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem
nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznao z całego świata spotykają się na
ekumenicznych nabożeostwach i modlitwach. Tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw
o Jednośd Chrześcijan są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa “Dąż do sprawiedliwości”.
7. W sobotę o 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
8. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin na Osiedlu Piastów Śląskich. Dobrowolne ofiary
z tegorocznej kolędy przeznaczone są na renowację głównego tabernakulum.
Dziękujemy za wszelkie ofiarowane dobro i okazywaną życzliwośd podczas
odwiedzinduszpasterskich. Plan kolędy na najbliższy tydzieo jest wywieszony na tablicy
ogłoszeo.
9. Za tydzieo w niedzielę 20 stycznia o godz. 16.00 koncert kolęd zespołu„TRISO”
10. Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym
Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w soboty Wielkiego Postu: 23 lutego,
2 i 9 marca 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakooczenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy
kierowad do 20 lutego 2019 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu,
szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej.
11. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby Wyższego Seminarium Duchowne w Opolu
i inne instytucje diecezjalne. Wszystkim naszym dobroczyocom i ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapład za złożone ofiary. Całą parafię i obecnych w naszej wspólnocie gości
powierzamy Bożej opiece. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym
tygodniu. Niech Boży pokój, który przyniósł na ziemię Pan Jezus, wypełni każde ludzkie serce.

CHRZEST W DRODZE WIARY
Chcieliśmy ochrzcić nasze dziecko - słychać głos w słuchawce telefonu. Niech ksiądz
powie, co jest potrzebne, by ochrzcić dziecko. Tak na dobrą sprawę, oprócz dziecka nic
więcej nie jest potrzebne, bo tu się wszystko otrzymuje. Dziecko ma otrzymać łaskę
wiary w Pana Jezusa, w Boga Trójjedynego, ma się narodzić do życia nowego w
Kościele świętym. Ale dopiero gdy zaczynamy wymieniać te wszystkie dary, jakie
dziecko ma otrzymać, uświadamiamy sobie niezbędność i ważność wielu innych osób i
spraw. Cała łaskawość chrztu z jednej strony zawiera się w tym, co jest ukryte dla
wzroku i dla rozumu. W kilku kroplach wody chrzcielnej cały ocean Bożej miłości i
miłosierdzia. Bo to dzieciątko, które jeszcze nie ma używania woli i rozumu, które
zaledwie jest reagującym żywym ciałkiem, raz uśmiechającym się do mamy i taty,
częściej płaczącym, staje się chrześcijaninem. Ale jest też całkowicie zdane na łaskę i
niełaskę ludzi, zwłaszcza rodziców. Bo to właśnie oni najpierw dali życie, a teraz
zwracają się do Kościoła, prosząc dla swego dziecka o dar wiary. O co prosicie Kościół
Boży dla swego dziecka - pyta na początku obrzędu kapłan. Rodzice odpowiadają: O
chrzest (lub: o wiarę, o łaskę Chrystusa, albo: o przyjęcie do Kościoła). Zaraz potem
kapłan zwraca się do rodziców i chrzestnych: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci,
przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże
przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście
świadomi tego obowiązku? Rodzice odpowiadają: Tak, jesteśmy tego świadomi. Wynika
z tego, że całe to bogactwo, któremu początek daje chrzest święty, może się pięknie
rozwinąć, ale może też zostać zablokowane. Niestety, czasami tak się dzieje, że dziecko
zatrzymuje się jakby w bramie Kościoła, bo nikt mu nie pomaga iść dalej, ani jego
rodzice, ani chrzestni. Dziecko wzrasta w wierze karmiąc się wiarą mamy i taty, swoich
chrzestnych, ich modlitwą. Albo zastyga, bo już dawno zastygła lub prawie całkiem
wygasła wiara jego rodziców. Jak ważne jest, by nie odsuwać chrztu swego dziecka, bo
dopiero za kilka miesięcy mogą przyjechać chrzestni i goście. Czemu to dziecko czyni
się zakładnikiem tylu mało istotnych okoliczności?! Jemu należy się chrzest jak
najwcześniej. Dziecko zasługuje też na prawdziwych rodziców chrzestnych, którzy będą
dla niego rzeczywistymi świadkami wiary. Zwłaszcza gdy wiara rodziców jest słaba.
Wszystko to pokazuje, że ten niepozorny sakrament jest tak ważny i doniosły dla całego
życia wiary człowieka. Stąd też tak wielka czujność Kościoła, by nie banalizować i nie
lekceważyć tego Świętego momentu życia człowieka, przed którym otwiera się życie, aż
po całą wieczność. Czy pamiętasz datę swojego chrztu świętego, początku życia z
Bogiem?
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