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Niedziela Chrztu Pańskiego 11 stycznia 2015 r. Refleksja  
Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość misji, którą ma podjąć, aż pewne-
go dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, którą dotąd 
się trudnił i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że chciał ją rozpocząć od 
czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego kierunku życia... Do tego 
chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem 
właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie się do nowego. 
Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, porównywalnym pod 
względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami paschalnymi. Możemy się 
jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież na dro-
gę, od której zależało - bagatela - zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak 
wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią 
przyjdzie Mu umrzeć?  

ks. Grzegorz Strzelczyk 

 
Opowiadanie Gdybyś tylko wiedział 

Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy ciężko 
pracował w polu usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z pobliskich bagien. Pobiegł 
tam i znalazł przestraszonego chłopca, którego uratował od śmierci. 
Następnego dnia przed dom farmera zajechał powóz, z którego wysiadł elegancki 
gentleman, który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca. Powiedział do far-
mera, ze chce mu zapłacić za uratowanie syna. 
Farmer odrzekł ,ze zapłaty nie przyjmie gdyż uratował chłopca nie dla pieniędzy. W 
tym momencie do domu wszedł syn farmera Alexander. 
- Czy to twój syn? - zapytał gentelman. 
- Tak to mój syn - odrzekł dumnie. 
- Mam ofertę dla ciebie. Opłacę naukę dla twojego syna tak, aby zdobył to samo wy-
kształcenie jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji i 
obaj będziemy z niego dumni 
I tak się stało. Syn farmera ukończył najlepsze szkoły i stal się znany na całym świe-
cie jako sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. 
Wiele lat później zachorował ten sam chłopiec, który został uratowany z bagien za-
chorował na zapalenie płuc. Jego życie uratowała penicylina. Nazywał się Winston 
Churchill 



ROK OSÓB KONSEKROWANYCH 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fiołki, choć takie skromne, 
Powodzenie maja ogromne, 
Nie widać ich prawie wcale, 
A jednak miłośników przyciągają, 
Bo przyjemną woń wydają. 

Tak i Osoby Konsekrowane, 
Które są Braćmi i Siostrami nazwane 
Są jak te kwiatki i posiadają charyzmat rzadki. 
One swoje życie Bogu oddały,  
Bo go bardzo ukochały. 
Nie pragną już w życiu niczego, 
Jak tylko Boga kochać i pracować dla bliźniego. 

One są jak chorzy, perłami Kościoła i Wspólnoty, 
Przestrzegają bowiem i doskonalą kardynalne cnoty. 

Często sobie sprawy nie zdajemy z tego, 
Ile Osoby Konsekrowane czynią dla Kościoła dobrego. 
One modlitwami Kościół wspierają, 
Boga za nas przepraszają, 
Dziećmi się opiekują, katechizują, chorym usługują, 

Przed laty i z naszej parafii Osoby Konsekrowane Wołanie Boże usłyszały 
i pozytywnie na nie odpowiedziały. 

Obecnie nam nowych powołań trzeba, kierujemy przeto nasze modlitwy do nieba. 
Powołanie jednak kiełkuje w rodzinie, 

Przeto na Boga uczulić je trzeba, 
By rozgorzała w nich gorąca miłość, silna wiara 

I by obce jej nie było słowo - ofiara. 

Rodzice często się wzbraniają Bogu oddać dziecka swego, 
Znoszą zaś chętnie trudy i ofiary, 
Wyrzekają się wszystkiego,  
by dziecku w życiu niczego nie brakowało, 
By dobry zawód nabyło i dobry byt miało. 

Młodzieży! Gdy jednak Ciebie Bóg zawoła, 
Zapuka do drzwi serca Twojego, 
Otwórz! Nie lękaj się oddać Jezusowi życia swojego! 
Nie lękaj się! Bóg kocha Cię! 
Przyjmij Jego wezwanie. 
Odpowiedz „tak” na Jego wołanie - Żyć i pracować dla bliźniego 
Kochać z całego serca Matkę Najświętszą i Boga. 
To najpiękniejsza życiowa droga. 

Pamiętajmy często w modlitwach o Osobach Konsekrowanych 
Tak żyjących jak i zmarłych, 
Prośmy o nowe powołania szczególnie z naszej parafii. 
„Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim. 
Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię …” 
Oto jestem! 
  Jezu, kocham Cię!   
     Na Twą służbę oddaję się! 

Małgorzata Niemiec 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które jest wspomnie-

niem Chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią Chrztu chrześcijańskiego. 

● Nieszpory niedzielne o 1630. 

● Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego.  

● Dzieci szkolne zapraszam na Mszę św. w środę o godz. 800.  

● W czwartek o godz. 1730 przed Mszą św. wieczorną Adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu. 

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. 

Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie w piątek o godz. 1800.  

● Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z uczniami Szkoły Podstawowej 

zaprasza serdecznie wszystkich parafian a także dzieci na jasełka oraz wspólne ko-

lędowanie. Jasełka zostaną przedstawione przez dzieci 18 stycznia w niedzielę o 

godzinie 1600. 

● Również w przyszłą niedzielę rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Włączmy tę intencję do naszych modlitw. 

● W niedzielę 25. stycznia odbędzie się Kolęda dodatkowa. Zgłoszenia są przyjmo-

wane w Zakrystii oraz w Kancelarii Parafialnej. W tym dniu Odwiedziny Duszpaster-

skie rozpoczną się o godz. 1300. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

W jaki sposób naprotechnologia leczy bezpłodność? 

„Logika naprotechnologii jest taka: każda kobieta jest inna i trzeba dostosować do 

niej schemat leczenia. Naprotechnolodzy mówią wręcz o medycynie krojonej na mia-

rę, dla każdej pacjentki szukamy jej wzorca. Słuchamy, co mówi jej ciało. Kiedy na-

trafiamy na nieprawidłowość, staramy się ją usunąć, tak by organizm mógł pracować 

we własnym rytmie: - mówi ks. dr hab. Piotr Kieniewicz – bioetyk i instruktor napro-

technologii. 

Ponadto w Gościu 

- o tym, jak Polak z Zakonu Maltańskiego przyczynił się do odnowienia stosunków 

między USA i Kubą; 

- dlaczego św. Augustyn chciał, by chrześcijanie mieli odwagę pobrudzić sobie nogi 

brudem tego świata – krótka sylwetka jednego z największych teologów Kościoła. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie wydatków związa-

nych z remontem dachu nad kaplicą. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

Serdecznie podziękowania składamy orkiestrze dętej KWK Halemba i Chórowi 

"Lutnia" za koncert kolęd w ubiegłą niedzielę.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 12 do 18 stycznia 2015 r. 

12 I 

Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za żyjących:  

Z prośba o opiekę Bożą i zdrowie dla naszych duszpa-

sterzy, dla chorych naszej parafii, dla dobrodziejów na-

szej parafii 

13 I 

Wtorek 
Wsp. św. Hilarego 

bpa i dra 

g. 1800 - Za ++ rodziców Antoniego i Antoninę Skorupa oraz 

Emę Olesz 

14 I 

Środa 
g. 800 Msza św. szkolna 

- Za parafian 

15 I 

Czwartek 
 

g. 1730 

g. 1800 

Przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców i dziadków: Marcisz, Dreja, Dudziński, 

Wierski, męża Nikodema, rodzeństwo z obu stron,  

++ z rodziny Pawęzowski, Kowalczyk, siostrę Agnieszkę 

oraz Marię Bartoszek 

16 I 

Piątek 
 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 I 

Sobota 
Wspomnienie 

św. Antoniego,  

opata 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Do św. Rodziny z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie dla 

Ksidza Profesora Antoniego Dreji w dniu urodzin - od pa-

rafian 

- Za + Józefa Stasiczek w 1. rocznicę śmierci 

18 I 
 

2. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
TYDZIEŃ  

MODLITW O 

JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN 

 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Edeltrautę Jonecko w 20. rocznicę śmierci 

- Za 1.roczne dziecko - Kacpra Obcowskiego, rodziców 

oraz krewnych 

Jasełka 

- Za + Beatę Klosa od rodziny Zygmunt 


