
Różnica miedzy chrztem Jana a Jezusa
Chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela był wezwaniem do pokuty 
i nawrócenia, połączony z ogólnym wyznaniem grzechów. Ci, którzy 
to uczynili byli przez Jana zanurzani w wodach Jordanu, co było je-
dynie obmyciem zewnętrznym. Jan zapowiadał, że Syn Boży będzie 
chrzcił Duchem Świętym  i ogniem, co wskazuje na to, że nie będzie 
to tylko obmycie zewnętrzne, rytualne, ale rzeczywiste zgładzenie 
grzechów, związane z wewnętrzną przemianą i uświęceniem mocą 
Ducha Świętego. Zastanówmy się dzisiaj nad znaczeniem tego sa-
kramentu w naszym życiu. Wiara wymagana do chrztu nie jest do-
skonała i dojrzała, przez całe życie musimy ją pogłębiać i rozwijać.

ks. Eugeniusz Burzyk

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 
co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszy- 
stkich: „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 mo-
dlił, 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”.
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Czasem ludzie narzekają na wymagania związane z udzie-
leniem sakramentu chrztu, takie jak: nauki dla rodziców 
czy chrzestnych, zaświadczenia, dla dorosłych kandydatów 
specjalna katecheza.
Przyjęcie przez Jezusa chrztu to nie działanie na pokaz; czy- 
ni to, by podkreślić znaczenie tego faktu; przygotowuje na 
swój chrzest, związany z odpuszczeniem grzechów oraz we-
wnętrzną przemianą.
Katechizm podkreśla, że aby mogła rozwijać się łaska  
chrztu, potrzebna jest wiara i pomoc rodziców oraz chrze-
stnych; powinni pomagać nowo ochrzczonemu na drodze ży- 
cia chrześcijańskiego.
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Świąteczne espresso           z Proboszczem



W dniach 5-6 stycznia nasza parafialna Oaza Dzieci Bożych podczas każdej Mszy Świętej zaprezentowała przed-
stawienie pod tytułem „Korzenie”. Inscenizacja osadzona była we współczesnym studio telewizyjnym, z którego 
w ramach retrospekcji przenosiliśmy się do czasów narodzenia Jezusa. Po Mszach dzieci zbierały ofiary na oa-
zowy wakacyjny wyjazd na morze. Dziękujemy ks. Pawłowi Wawakowi, animatorkom oraz aktorom za przygoto-
wanie pięknego spektaklu. Na kilku Mszach młodzi aktorzy otrzymali owacje na stojąco. Film z przedstawienia, 
wraz dodatkowymi zdjęciami, znajduje się na naszej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl.

Świąteczne przedstawienie Oazy Dzieci Bożych
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NIEDZIELA – 13 stycznia
  7.00 † Józef w 36 r. śmierci i Ewa Dudek
  8.30 † Józef Gocal w 1 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże i umocnienie 

wiary dla Grzegorza z rodziną
11.30  Roczki: Antoni Widuch, Agata Gruszka
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Justyny Wój- 
cik z okazji urodzin

18.00 † Bogdan Naglik w 21 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 14 stycznia
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców i sprzątających z ulic: Obozo-
wa (prawa strona) i Liliowa

18.00 † Andrzej Cader
WTOREK – 15 stycznia
  6.30 † Maria i Kazimierz Kołodziej
18.00 † Stefania Duda w 2 r. śm. z rodzicami
ŚRODA – 16 stycznia
  6.30  † Józef Jędrysek w 20 r. śmierci
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bole-

snej: † Leszek Waleryn w 2 r. śm., † Ma- 
ria Kołodziej, † Ewa Sobik, † Zygmunt 
Dura, † Dorota Suwała, † Grażyna Jar- 
not, † Janina Lehman, † Irena Jakubow-
ska, † Aniela Szymla, † Jan Łukowicz.

CZWARTEK – 17 stycznia
  6.30 † Józef Baran
18.00 † Andrzej Cader
PIĄTEK – 18 stycznia
  6.30 † Mieczysław Płużek
18.00 † Franciszek Gembala w 1 r. śmierci
SOBOTA – 19 stycznia
  6.30 † Ewa Czerwik
18.00 † Kazimierz Ziółkowski

NIEDZIELA – 20 stycznia
  7.00 † Maria i Rudolf Pochopień z synami, 

synową i wnukiem
  8.30 † Józef Dobrowolski
10.00 † Zdzisław w 2 r. śmierci
11.30 † Ludwik Chrapek w 20 r. śmierci
18.00 † Bronisław Adamowicz w 24 r. śmierci

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek składa-
my ofiary na cele misyjne.

2. Od piątku – 18 stycznia rozpoczynamy w kościele 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

3. W sobotę – 19 stycznia, o godz. 16.00, Ośrodek 
Kultury w Brzeszczach zaprasza na koncert ko-
lęd w wykonaniu zespołów regionalnych.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofia- 
rę mieszkańcom bloków POM – 24, 36, 40, 42 oraz 
30 przy ul. Mickiewicza. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców Starych Bloków nr 1, 2 i 3.

5. Dziękujemy za złożone ofiary na ogrzewanie na- 
szego kościoła. W przyszłą niedzielę składka spe- 
cjalna uzupełniająca na ten sam cel. 

6. Od przyszłej niedzieli – 20 stycznia, w ramach akcji 
„Rodzina Rodzinie”, w każdą trzecią niedzielę mie- 
siąca, będziemy składać do puszek ofiary na po- 
moc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia obję-
ła opieką.

6. Kolęda dodatkowa dla tych, którzy nie mogli jej 
przyjąć w wyznaczonym terminie, będzie w sobo- 
tę – 26 stycznia od godz. 10.00. Zapisy w zakrystii.

Intencje mszalne


