
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

STYCZEŃ  

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 

braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,    

modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością                         

na wszystkich.  

54 (115) 10 I 2021 

Mk 1, 7-11 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

 

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby schyliwszy się, 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 

na Niego. A z nieba odezwał się głos:                 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym,                   

w Tobie mam upodobanie». 

Iz 55, 1-11 

Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 

1 J 5, 1-9 

Przez chrzest w Jordanie Jezus zbudował 

most między sobą a nami                                                                       

– położył solidny fundament pod drogę                          

do Niego, którą jest nasz chrzest,                            

przyjęty w imię Trójcy Świętej. Żyjąc zgodnie 

ze zobowiązaniami przyjętymi na chrzcie,                     

kiedy byliśmy niemowlętami czy dziećmi,                

mamy kroczyć drogą nieustannego szukania 

Boga i pokornego posłuszeństwa Jego świętej 

woli wyrażonej w przykazaniach, które                                                                                            

– jak czytamy w Pierwszym Liście św. Jana                       

– „nie są ciężkie”.  
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Przeżywamy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękujmy 

Panu Bogu za dar naszego Chrztu. Odnawiamy dzisiaj 

przyrzeczenia chrzcielne, abyśmy w tym roku jeszcze 

bardziej pogłębili swoją przyjaźń z Panem Jezusem. 

Pamiętajmy  

w modlitwie o naszych rodzicach i rodzicach chrzestnych. 

W dniu dzisiejszym kończy się w kościele Okres 

Narodzenia Pańskiego, a rozpoczyna Okres Zwykły.  

1. Zapraszamy dzisiaj na Mszę Świętą połączoną z adoracją 

Najświętszego Sakramentu i uwielbieniem na godz. 18:00. 

Wieczór uwielbienia poprowadzi wspólnota Szkoła Maryi.  

2. W najbliższą sobotę 16 stycznia zapraszamy na doroczne 

diecezjalne spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa.  

W programie Msza Święta o godz. 13:00 i po Mszy Świętej 

adoracja Najświętszego Sakramentu. 

3. Zgodnie z zapowiedzią w tym roku liturgicznym 

zrezygnowaliśmy z odwiedzin duszpasterskich (kolędy)                   

w klasycznej formie. Ze względu na trwającą pandemię 

zapraszamy Was drodzy parafianie z rewizytą do naszej 

świątyni na dodatkową eucharystię na godz. 19:00, która 

będzie sprawowana w waszej intencji. Na to spotkanie 

prosimy przynieść wodę, która zostanie pobłogosławiona                 

i którą z przekazaną od nas modlitwą sami dokonacie 

poświęcenia swoich mieszkań. Podczas innego niż 

zazwyczaj spotkania kolędowego, jeśli ktoś miałby takie 

pragnienie, będzie mógł złożyć ofiarę na utrzymanie 

naszego kościoła. Na stołach za ławkami zostały wyłożone 

koperty, które można wykorzystać do złożenia takiej 

ofiary. Na zakończenie spotkania będzie także możliwość 

indywidualnej rozmowy z księżmi. 

 Plan spotkań wg ulic na najbliższy tydzień: 

w poniedziałek 11 stycznia zapraszamy mieszkańców z ul. 

Damroki, ul. Goska, ul. Kartuskiej, ul. Leszczynowej,  

ul. Limbowej, ul. Jeziorowej i ul. Aleksandry Gabrysiak.  

we wtorek 12 stycznia zapraszamy mieszkańców z ul. 

Bażantowej, ul. Świstaka, ul. Myśliwskiej, ul. Krzysztofa 

Komedy (Jasień Bulwary), ul. Lawendowe Wzgórze i ul. 

Potęgowskiej 

w środę 13 stycznia zapraszamy mieszkańców                                

z ul. Tanecznej, ul. Życzliwej, ul. Sympatycznej,                              

ul. Przytulnej, ul. Szczęśliwej, ul. Miłosnej, ul. Serdecznej, 

ul. Profesora Mariana Osińskiego, ul. Profesora Edmunda 

Cieślaka – (Osiedle Wiszące Ogrody) 

w czwartek 14 stycznia zapraszamy mieszkańców                          

z Rodzinnych Ogródków Działkowych (im. Józefa 

Wybickiego, im. Antoniego Lendziona, RDO Jasień),                           

z ul. Stężyckiej, ul. Źródlanej, ul. Cyprysowej,                                 

ul. Orzechowej, ul. Jaworowej i ul. Tadeusza Jasińskiego. 

w piątek 15 stycznia zapraszamy wszystkich pozostałych 

mieszkańców, tych którzy nie mogli przyjść                                       

w wyznaczonym wcześniej terminie, mieszkańców z innych 

ulic oraz naszych przyjaciół naszej parafii. 

4. Ze względu na spotkania kolędowe nie odbędzie się                      

w środę spotkanie Lectio Divina.  

5. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane                             

na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te złożone 

w dniu dzisiejszym na tacę inwestycyjną. Ofiary                            

na inwestycje w naszym kościele można również składać 

na konto parafialne oraz do skarbon przy wyjściu                           

z kościoła.  

6. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny, Mały Gość niedzielny oraz nasz parafialny 

biuletyn. Zachęcamy wszystkich do redakcji naszego 

miesięcznika parafialnego „Dorothea”. Osoby 

zainteresowane prosimy  

o kontakt z ks. proboszczem.  

7. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 

zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, 

budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych         

z naszych rodzin, wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

OKRES ZWYKŁY, 11 – 18. 01. 2021 

  PONIEDZIAŁEK 11. 01 
6.30 +Jadwiga RUDNICKA w miesiąc po śmierci 

8.00 1. +Maria KOBIELA (XI), 2. +Zygmunt PASTWA (XI) 

18:00 1. +Benon FULARCZYK, 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XI), 3. ++Marcin GOŁĘBIEWSKI, Zygmunt, Weronika i Józef 

WTOREK 12. 01 
6.30 +Franciszek CHEŁMINIAK w miesiąc po śmierci 
8.00 1. +Maria KOBIELA (XII), 2. +Zygmunt PASTWA (XII) 

18:00 1. ++ z RODZINY KRYSZOWSKICH: Antoni, Anna, Stanisław, Genowefa oraz siostra Czesława ,                                                                      
2. +Wanda RYBAKOWSKA (XII) 

ŚRODA 13. 01 
6.30 wolna intencja 
8.00 1. +Zygmunt PASTWA (XIII), 2. +Maria KOBIELA (XIII) 

18.00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (XIII), 2. Dziękczynna z prośbą o dasze Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski,                
3. +Lidia LEPACKA w miesiąc po śmierci 

CZWARTEK 14. 01 
6.30 wolna intencja 

8.00 +Zygmunt PASTWA (XIV) 

18:00 1 .  + W a nd a  R Y B A K OW S K A  ( X I V ), 2 .  + M a r ia  K O B I E L A  ( X I V ), 3 .  + R o m a n  K U P E R,                                                                                                
4. +Klemens w 20. rocznicę śmierci 

PIĄTEK 15. 01 
6.30 wolna intencja 

8.00 1. +Zygmunt PASTWA (XV), 2. +Christa BEINLICH 

18.00 1. +Maria KOBIELA (XV), 2. Wanda RYBAKOWSKA (XV), 3. O pomyślną operację dla MAMY Marii i o Boże 
błogosławieństwo dla rodziny GEREMEK 

SOBOTA 16. 01 
6.30 +Maria KOBIELA (XVI) 

8.00 +Zygmunt PASTWA (XVI) 

18.00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (XVI), 2. Dziękczynna w dniu 30. rocznicy urodzin ŁUKASZA                  z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski, 3. Intencja dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski i opiekę Maryi dla 
Dominiki, 4. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla MAMY Krystyny z okazji urodzin 

 II NIEDZIELA ZWYKŁA, 17. 01 

7:30 1. +Karol w 2. rocznicę śmierci, 2. ++Bronisław i Eugenia (k) DOMINÓW oraz Stanisław KAIM 

9:00 1. +Józef KROPIDŁOWSKI w 3. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny, 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XVII),                                                                            
3. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Maryi dla MAŁGORZATY w dniu urodzin 

10:30 1. W intencji Parafian, 2. W intencji Wspólnoty Domowego Kościoła naszej parafii 

11.00 +Wojciech ZIEMANN 

12:00 1. +Zygmunt PASTWA (XVII), 2. Dziękczynna z okazji 4. rocznicy urodzin RITY, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski, zdrowie i wstawiennctwem Maryi i św. Rity 

13:15 1. O Boże łaski, światło Ducha Świętego w dniu 80. rocznicy urodzin MAMY Janiny oraz dla dzieci,                                                                         
2. ++DZIADKOWIE z obojga stron oraz +TATA Zbigniew 

18:00 +Maria KOBIELA (XVII) 

W naszych czasach trzeba szczególnie, abyśmy zarówno indywidualnie 

jak i wspólnotowo poświęcali więcej czasu na adorację, ucząc się 

coraz lepiej kontemplować Pana. Zatracił się nieco zmysł modlitwy 

adoracji. Musimy go odnowić, zarówno jako wspólnota jak i w swoim 

życiu duchowym. 


