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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

n i e d z i e l a  S W i e T o  c h r z T u  p a n S k i e g o  -  r o k  a

bie wyobra¬żać, że Jego pierwsze kroki po wyjściu z wody 
były zarazem pierwszymi krokami na drodze krzyżowej – a 
to wszystko dla nas! Dla Ciebie i dla mnine!

Ale to jeszcze nie koniec. Mateusz mówi, że przy chrzcie 
Jezusa „otwo¬rzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bo-
żego zstępującego jak gołębica”. To zstąpienie Ducha Świę-
tego przy chrzcie Jezusa zapoczątkowało całkowicie nową 
erę. Jezus odeprze pokusy Złego na pustyni i rozpocznie 
swoją misję w mocy Ducha. Będzie głosił króle¬stwo Boże 
wśród znaków i cudów. Od tego momentu nic już nie będzie 
takie samo.

Ale zauważmy również, że i nasz chrzest zapoczątkował 
całkowicie nową erę w życiu każdego i każdej z nas. Otrzy-
maliśmy oczyszczenie z grzechu pierworodnego i dar Ducha 
Świętego, który uzdalnia każdego z nas do wypełnienia nie-
powtarzalnej misji powierzonej każdemu z nas przez Boga. 
Ten sam Duch działa w głębi twego serca, przemieniając je i 
coraz bardziej upodabniając nas do Pana.

W uroczystość Chrztu Pańskiego miejmy mocno w pamięci 
to, że Jezus wziął na siebie naszą grzeszność, abyśmy zo-
stali ocaleni i mogli żyć. Pamiętajmy, że Jego chrzest stał się 
początkiem misji, której konsekwencją był dar Ducha Świę-
tego dla nas. Znajdźmy czas na to, by ucieszyć się Bożym 
życiem, które zostało nam dane przez Chrystusa. Królestwo 
Boże jest w nas i już nigdy nie będziemy tacy sami. Anonim 
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Dlaczego doskonały Syn Boży przyjął chrzest? My – dzi-
siaj, jak kiedyś Jan, dziwimy się, gdy Jezus wchodzi w wody 
Jordanu. Był przecież bez¬grzeszny, nie potrzebował na-
wrócenia.

Jezus uczynił to ze względu na nas. Przyjmując chrzest 
nawrócenia od Jana, utożsamił się z nami w sposób pełny i 
niezwykle osobisty. Tego dnia przyjął doskonały plan Boży, 
by „wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” – jak pisze Mate-
usz, i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Możemy so-
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9 stycznia 2023 - poniedziałek - godz. 1445

ul. Nowowiejska 1 - 12 - 1 Ksiądz.
ul. Nowowiejska  część i ul. Kasprzaka - 1 Ksiądz.
ul. Wodociągowa, Nlskiego-Łapińskiego, Jaskółcza i Ks. Ba-
gińskiego - 1 Ksiądz.
10 stycznia 2023 - wtorek - godz. 1445

ul. Piękna, Wronia, Jasna i Spokojna - 1 Ksiądz.
ul. Okopowa i ul. Krucza - 1 Ksiądz.
ul. Bociańska od ul. Prusa od nr 43 do ul Nowowiejskiej po 
obu stronach - 1 Ksiądz.
11 stycznia 2023 - środa - godz. 1445

ul. 3 Maja początek od M. Konopnickiej (1 dom Żwirki i Wigu-
ry) - 1 Ksiądz.
ul. 3 Maja początek od nr 38 w kierunku kościoła - 1 Ksiądz.
ul. 3 Maja początek od nr 1 w kierunku kościoła - 1 Ksiądz.
12 stycznia 2023 - czwartek - godz. 1445

ul. Bociańska od ul. 3 Maja do ul. Granicznej po obu stronach  
- 1 Ksiądz.
ul. Bociańska od ul. Granicznej od nr 21 w kierunku ul. Pru-
sa  - 1 Ksiądz.
ul. Bociańska od ul. Prusa od nr 41 w kierunku ul. Granicz-

nej do spotkania - 1 Ksiądz.
13 stycznia 2023 - piątek - godz. 1445

ul. Żurawia - 1 Ksiądz.
ul. Sikorskiego 5 od 1 – 45 - 1 Ksiądz.
uul. Sikorskiego 5 od 90 – 44 - 1 Ksiądz.
14 stycznia 2023 - sobota - godz. 930

ul. Bociania i pozostałe domy z ul Bociańskiej - 1 Ksiądz.
ul. Sikorskiego 9 od 1 – 45   - 1 Ksiądz.
ul. Sikorskiego 9 od 90 – 44 - 1 Ksiądz.
14 stycznia 2023 - sobota - godz. 1430

ul. Żwirki i Wigury 38 - 1 Ksiądz.
ul. Żwirki i Wigury 40 - 1 Ksiądz.
ul. Żwirki i Wigury 36 - 1 ksiądz.
15 stycznia 2023 - niedziela - godz. 1415

ul. Żwirki i Wigury 31 - 1 Ksiądz.
ul. Żwirki i Wigury 33 - 1 ksiądz.
16 stycznia 2023 - poniedziałek - godz. 1445

ul. 11 listopada 1 - 1 Ksiądz.
ul. 11 listopada 3 - 1 Ksiądz.
ul. Cmentarna 46 - 1 Ksiądz.
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8 I 2023 NIEDZIELA (Mt 3,13-17) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
1030 śp. Alicja Płoński – 10 rocznica śmier-
ci
1030 śp. Aleksandra(k) Łupińska, oraz Sta-
nisław, Franciszek, Zygmunt Łupińscy w 
20 rocznicę śmierci Aleksandry  
1200 śp. Henryk Łapiński – 1 rocznica 
śmierci
1600 śp. Jadwiga Brzozowska 
1800 śp. Henryk Płoński – 5 rocznica śmier-
ci 
9 I 2023 PONIEDZIAŁEK (Mk 1, 14-20)

630 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie w rodzinie Malinowskich
700 śp. Eugeniusz Paniczko, oraz Jego ro-
dzice i bracia
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Anna i Zenon Chrzanowscy 

10 I 2023 WTOREK (Mk 1, 21-28)
630 śp. Leszek Wróblewski - rezerwacja
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Jerzy Widawski
1800 śp. Marcin Chosiński

11 I 2023 ŚRODA (Mk 1, 29-39)
630 śp. Anastazja i Leopold Trzaskowscy
700 śp. Genowefa Saczyk – intencja od 
uczestników pogrzebu
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska  
1800 śp. Helena Gąsowska – intencja od 
Krystyny i Danuty - rezerwacja

12 I 2023 CZWARTEK (Mk 1, 40-45)
630 śp. Bolesław Łapiński – 27 rocznica 
śmierci
700 śp. Konstancja i Józef oraz zmarli z ro-
dziny Łopieńskich
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Halina i Franciszek Tomaszewscy 
w 5 rocznicę śmierci Haliny 

13 I 2023 PIĄTEK (Mk 2, 1,12)
730 śp. Bronisława Szarypo
700 śp. Marian Dzielnik – intencja od uczest-
ników pogrzebu
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Czesław i Czesława Gołębiewscy 

Jan Helena i Wiesława Grodzcy
14 XII 2023 SOBOTA (Mk 2, 13-17)

630 śp. Jan i Regina Łupińscy
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
700 śp. Wiesława Łapińska – 7 rocznica 
śmierci 
1800 śp. Danuta Łapińska – 22 rocznica 
śmierci i zmarli z rodziny Łapińskich

15 I 2023 NIEDZIELA (J 1, 29-34) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 śp. Henryk Stawierej i ks. Mariusz Sta-
wierej – w 3 rocz. śmierci Henryka - re-
zerwacja
1030 śp. Aleksandra(k), Piotr i Józef, 
zmarli z rodziny Mystkowskich, Jadwiga 
i Zdzisław Haliccy  
1200 śp. Wiktor Stypułkowski – 17 roczni-
ca śmierci
1600 śp. Józef Perkowski w 3 rocznicę 
śmierci i Jego rodziców 
1800 śp. Antoni Makarewicz – 20 rocznica 
śmierci - rezerwacja

● Dziękujemy ks. Kan Andrzejowi Mi-
kuckiemu za wspólną modlitwę i wygło-
szone Słowo Boże.
● Dziś w liturgii celebrujemy święto 
Chrztu Pańskiego, zamyka ono liturgiczny 
obchód okresu Na¬rodzenia Pańskiego. 
Chrzest Chrystusa także jest objawieniem 
– epifanią. Jezus, który staje w szeregu 
ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest 
nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, obja-
wia się światu jako umiłowany Syn Boga, 
naznaczony mocą Ducha Świętego, któ-
ry przychodzi, by objawić Boga światu. 
Chociaż ta niedziela kończy okres Naro-
dzenia Pańskiego to bożonarodzeniowy 
wystrój w naszych kościołach i śpiew ko-
lęd będzie jeszcze do 2 lutego – do święta 
Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwa-
nego: Matki Bożej Gromnicznej.
● Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jor-
danie, myślimy także o naszym chrzcie, 
który jest początkiem i fundamentem 
naszego chrześcijańskiego życia, czyli 
naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bo-
giem. W tym sakramencie otrzymaliśmy 
godność przybranego dziecka Bożego i 
dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włącze-
ni do wspólnoty Kościoła. Niech dzisiej-
szy dzień będzie dniem wdzięczności za 
naszych rodziców, rodziców chrzestnych, 
którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do 
świątyni, abyśmy mogli dostąpić odro-
dzenia z wody i Ducha Świętego.
● Trwa czas odwiedzin duszpasterskich 
w rodzinach naszej parafii. W tym roku 
podobnie jak w zeszłym roku, nie będą 
jeszcze wydawane kartki do spowiedzi 
wielkanocnej. Zwyczajem lat ubiegłych 
prosimy też o transport kapłanów na kolę-
dę i odwiezienie po zakończeniu wizyt w 
danym dniu. Zwyczajowo podczas kolę-
dy składane są datki na potrzeby kościoła 
i kolędę. Ofiary złożone podczas kolędy 
na potrzeby kościoła, są przeznaczone na 
remont naszej zabytkowej świątyni i bu-

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

dowę domu parafialnego. Pamiętajmy 
jednak że ofiara pieniężna nie jest wa-
runkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli 
nie stać nas na złożenie ofiary, nie mu-
simy się czuć w żadnym wypadku tym 
skrepowani. Rozumiemy wszystkich, 
którzy z uwagi na lęk przed zarażeniem 
zdecydują się nie przyjmować kapłana, 
a jednocześnie prosimy poinformować 
o tym sąsiadów. Za wszelką życzliwość 
już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać. 
Kancelaria podczas kolędy czynna jest 
w godzinach porannych i na umówiony 
termin telefonicznie. Jeżeli domowni-
kom nie odpowiada termin wizyty, może 
umówić się na spotkanie indywidualnie. 
Porządek wizyty kolędowej na najbliż-
szy tydzień jest dostępny również na 
stronie internetowej naszej parafii.
● 11 stycznia br. przy parafii pw. Krzyża 
Świętego w łapach przy ulicy Matejki 10, 
panie w wieku 50 - 69 lat mogą bezpłat-
nie wykonac badanie mamograficzne. 
szczegóły pod telefonem 422546417.
● Przypominamy, aby zamówione inten-
cje Mszy opłacać na minimum dwa ty-
godnie przed terminem odprawiania.
● Kościół nasz jest ogrzewany, dlatego 
prosimy o zamykanie drzwi zewnętrz-
nych wchodząc czy wychodząc z ko-
ścioła.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i 
ofiary składane na potrzeby parafii, za te 
składane na coniedzielną tacę, indywi-
dualnie, na marmurowe tabliczki, przez 
ofiaromat czy konto bankowe. W przy-
szłą III niedzielę miesiąca ofiary skła-
dane na tacę są przeznaczone na prace 
remontowo-budowlane prowadzone w 
naszej parafii.
● Wszystkim solenizantom i jubilatom 
tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na 
każdy dzień. Miłej i błogosławionej nie-
dzieli.


