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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Z Ewangelii Świętego Mateusza( Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąd od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go,
mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?Jezus mu odpowiedział:
Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnid wszystko,
co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast
wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa
i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica
i przychodzącego nad Niego. a oto głos z nieba mówił:
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie.
__________________________________________

Jezus rozpoczyna swoją działalnośd publiczną wchodząc do rzeki Jordan, aby
otrzymad od Jana chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co
w naszych oczach może się zdawad paradoksalne. Czy Pan Jezus potrzebuje pokuty
i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten, który jest bez grzechu, staje między
grzesznikami, żeby się ochrzcid, aby dokonad 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 należed do Niego
całkowicie. Jezus chce stanąd po stronie grzeszników, stając się z nimi solidarnym,
wyrażając bliskośd Boga. Jezus ukazuje swoją solidarnośd z nami, z naszym wysiłkiem
nawrócenia, aby porzucid nasz egoizm, oderwad się od naszych grzechów, żeby nam
powiedzied, że jeśli przyjmiemy Go w naszym życiu, On może nas podnieśd i doprowadzid
ku wyżynom Boga Ojca. Dzieło Boga, którego pragnie dokonad Jezus to Boża misja
leczenia zranionych i uzdrowienia chorych, aby wziąd na siebie grzech świata

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH___________
PONIEDZIAŁEK – 13.01.2020 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za † Henryka Bączek (int. od rodz. z Korzyc)
9.00 - W int. chorych i starszych (z błog. lurdzkim)
18.00 - Do Bożej Opatrzności w intencji Czcicieli MB oraz o pokój na świecie
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i synów z rodzinami
- Za † ks. Ericha Badura, Mariana, †† z rodz. i d. w c.
- Za† mamę Jadwigę Zysnarską w 10 r. ś.
WTOREK – 14.01.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej int. z ok. ur.
18.00 - Za † mamę Zofię w k. r. ś., ojca Józefa, braci Stanisława, Jana, Mietka, bratanicę, bratanka
- Za †† dziadków Klarę i Ryszarda Malyska, wujka Tadeusza
ŚRODA – 15.01.2020
7.00 - Za † tatę Jana z ok. ur., mamę Walerię, brata Bogumiła, ciocię Wandę, dziadków z o. s.,
†† z rodz. Białkowskich i Skórów
18.00- Za † męża Jerzego Pietrzaka w 2 r. ś., córkę Anetkę i teścia Czesława
- Za † mamę Adelajdę w 1 r. ś., ojca Józefa, siostrę Felicję, Krystynę, szwagra Stanisława, męża
Jana i †† z pokrew. i d. w c.
CZWARTEK – 16.01.2020 – Dzieo papieski
7.00 - Za † żonę Krystynę, teściów Artura i Annę, szwagra Jana
18.00- Za †† Jana i Teresę Wieczorek, rodzic. z o s., †† z rodziny i d. w c.
- Za †† rodzic. i braci z rodziny Ślaz, †† rodzic. i brata z rodziny Sosnowicz, Annę i Bogdana
Wachowicz
PIĄTEK – 17.01.2020 – św. Antoniego
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † żonę Gabrielę Hartung i szwagierkę Bernadettę Hartung
- Za †† rodzic. Stanisławę i Henryka z ok. ur., †† z rodz. Lehmann, Figurów i d. w c.
SOBOTA – 18.01.2020
7.00 - Za † Henryka Bączek (int. od rodz. z Korzyc)
18.00 - Za † Edwardę Czarną i †† z rodz.
- Za † ojca Franciszka, męża Mikołaja, mamę Helenę, teściów Annę, Stanisława, bratową
Monikę, dziadków z obu str.
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020
7.00 - Za † Stefanię Kraka w 5 r. ś.
8.30 - Za † wnuczkę Martynę, †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 55 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
10.00 - Za † męża Zbigniewa w 7 r. ś., rodzic., teściów, Zuzannę i Czesława, †† z rodzin Diedek
i Pasierbskich, Wawrzyoskich, d. w c. i o bł. B. w rodz.
- Za † Michała Jankowskiego (int. od siostry Justyny z rodz.)
11.15 - Za † Andrzeja Chwiłowicz w 7 r. ś.
- Za † siostrę Celinę, rodzic. Bronisławę i Wojciecha
12.15-CHRZEST: Blanka Żebroo,
15.00 - Za † Edwarda Jakubaszek, †† z rodz. i d. w c.
- Za † żonę Jadwigę Kaniak w k. r. ś., rodzic. Jana i Marię, brata Zbigniewa, siostrę Zdzisławę
i o bł. B. w rodz.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
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
świętaOfiarowania Paoskiego zwanego także świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeostwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek 13 stycznia przeżywad będziemy w naszej parafii pierwszy w nowym roku
Dzieo Fatimski.Wypełniając Orędzie Matki Bożej pragniemy modlid się o pokój dla świata i o
nawrócenie grzeszników. Niech opieka Matki Bożej z Fatimy towarzyszy także i nam przez
wszystkie dni Nowego Roku. Msze św. o godz.: 7.00; 9.00 – dla chorych i osób starszych (z
błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. o godz. 18.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00.
3. W środę 15 stycznia obchodzimy Światowy Dzieo Migranta i Uchodźcy.
4. W czwartek 16 stycznia w salce domu parafialnego będą pobierane miary na strój
liturgiczny dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej.
O godz. 17.00 dziewczynki z rodzicami, o godz. 17.30 chłopcy z rodzicami.
Uroczystośd I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii 24 maja 2020 roku.
5. W piątek 17 stycznia przypada Dzieo Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
6. W sobotę 18 stycznia rozpoczynasię Tydzieo Powszechnej Modlitwy o JednośdChrześcijan,
który zakooczy się 25 stycznia w święto nawrócenia św. Pawła.
7. W sobotę o godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin, w tym roku odwiedzamy mieszkaoców
poszczególnych ulic, szczegółowy plan odwiedzin jest na tablicy ogłoszeo oraz na stronie
internetowej parafii. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na renowację
i złocenie głównego tabernakulum. Dziękujemy za wszelkie ofiarowane dobro i okazywaną
życzliwośd podczas odwiedzinduszpasterskich.
9. Za tydzieo w niedzielę 19 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy na wieczór kolęd, wystąpi
strzelecka grupa wokalna „Sen”.
10. Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym
Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w soboty: 22 i 29 lutego oraz 7 marca;
rozpoczęcie o godz. 10.00,zakooczenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierowad do 10 lutego
2020 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
11. Informujemy Parafian, że w czasie trwania kolędy tj. przez cały miesiąc styczeo, kancelaria
parafialna będzie czynna rano bez zmian, natomiast wieczorem tylko we wtorek i czwartek od
godz. 19.00 do 19.30.
12. 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.

_______ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO _________
Jak znaleźd chrzestnych dla swojego dziecka? Takie pytanie staje
dziś przed częścią rodziców, którzy w rodzinie nie mogą znaleźd
odpowiednich kandydatów. Jedni ze względu na swoje życiowe
wybory nie spełniają koniecznych kryteriów, a inni po prostu nie
chcą podjąd tego zaszczytnego zobowiązania.
O starożytnej instytucji rodziców chrzestnych, tak ważnej
w przypadku sakramentu chrztu św., a dziś sprawiającej niektórym wiele kłopotów,
prawo Kościoła, który z woli Chrystusa szafuje wszystkimi sakramentami, mówi tak:
Kan. 874 — § 1. Do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może byd
dopuszczonytylko ten, kto:
1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez
tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu,
i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2) ukooczył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo
proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie
wyjątku;
3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnid;
4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Z tych zapisów wynika wprost, że ojcem chrzestnym ani matką chrzestną nie może
zostad katolik niemający sakramentu bierzmowania albo katolik żyjący w związku
niesakramentalnym, albo taki katolik, który szerokim łukiem omija kościół, a do
sakramentów świętych przystępuje już nawet nie od wielkiego dzwonu, ale nie
przystępuje w ogóle.
Dziecko zasługuje 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 czujnośd Kościoła, by nie banalizowad i nie lekceważyd
tego Świętego momentu życia człowieka, przed którym otwiera się życie nie tylko
doczesne ale przede wszystkim wieczne.

