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z Proboszczem

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy
Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił:
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Mt 3, 13-17

Jan

Chrzciciel był zaskoczony, kiedy Jezus poprosił go
o udzielenie Mu chrztu.

Słusznie

zauważył, że to on powinien przyjąć chrzest od
Jezusa, nie odwrotnie.

Jednak

czyny i słowa Jezusa zawsze są przemyślane; to
część planu zbawienia.

Dlaczego Jezus poprosił Jana o chrzest?
Jezus nie potrzebował chrztu janowego, bo nie
musiał ani pokutować, ani się nawracać. Jako
Syn Boży wolny był od jakiegokolwiek grzechu. Stwierdzenie, że Jezus natychmiast po chrzcie wyszedł z wody (zob. Mt 3,
16) wskazuje na to, że nie wyznawał żadnych grzechów. Kiedy Jan miał wątpliwości, czy powinien Jezusa ochrzcić, On sam powiedział, że „godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe” (zob. Mt 3, 16). Była to symboliczna zapowiedź wypełnienia
Bożego planu zbawienia – wzięcia na siebie grzechów wszystkich ludzi (zob. Mt 8, 17; Iz 53, 4).
Chrzest Jana a chrzest Jezusa
Chrzest udzielany przez Jana był wezwaniem do pokuty i nawrócenia, połączony z ogólnym wyznaniem
grzechów. Ci, którzy to uczynili byli przez Jana zanurzani w wodach Jordanu (zob. Mk 1, 4-5), co było jedynie obmyciem zewnętrznym. Jan Chrzciciel zapowiada, że Syn Boży będzie chrzcił Duchem Świętym
(zob. J 1, 33) i ogniem (zob. Łk 3, 16), 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.

ks. Eugeniusz Burzyk

Msza Święta na zakończenie roku
oraz sprawozdanie proboszcza

„Nie jest prawdziwa zasada materializmu dialektycznego, która mówi, że «ilość przechodzi w jakość»;
niektórzy nawet twierdzą, że ilość może co najwyżej
przejść w bylejakość” – mówił 31 grudnia podczas
sprawozdania duszpasterskiego proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk. Przytaczając dane statystyczne dotyczące parafii, poinformował, że liczba wiernych, która w ubiegłym roku wzrosła o 10 procent, utrzymała
się na tym samym poziomie, natomiast liczba przyjmujących Komunię wzrosła o ponad 1 procent. Przypomniał, że na terenie parafii mieszka 9300 osób,
z których w niedzielnej Mszy Świętej uczestniczy ok.
2900, czyli 31%. Komunię Świętą przyjmuje co niedzielę ok. 1150 wiernych, czyli prawie 40% uczestników Mszy. W 2016 roku ochrzczono w parafii
81 dzieci [w roku ubiegłym – 87], 66 kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania [w roku ubiegłym – 80], 22 pary zawarły sakramentalny związek małżeński [w roku ubiegłym – 23], zmarło 93
parafian, [w roku ubiegłym – 86]. Co miesiąc kapłani odwiedzają ok. 62 chorych, w okresie przedświątecznym prawie 90. W naszej parafii w duszpasterstwie pracuje 6 kapłanów, diakon oraz 2 katechetki; jeden kleryk jest w seminarium duchownym na 3 roku studiów. Równocześnie proboszcz
przestrzegał przed zbyt dosłownym traktowaniem danych statystycznych, które zawsze trzeba interpretować z uwzględnieniem warunków
i okoliczności, w których zostały przeprowadzone. Stwierdził, że znane powiedzenie, iż „Pan
Bóg stworzył liczby, a całą resztę wymyślili ludzie” dotyczy matematyki, a nie danych statystycznych. Podziękował parafianom za pomoc
w pracy duszpasterskiej, codzienne świadectwo, czynione dobro i każde budujące słowo, co
jest tak samo ważne i doniosłe jak wysiłek kapłanów. „Mimo iż nie traktujemy zbyt dosłownie danych statystycznych, to jednak chcemy,
by było nas w kościele jak najwięcej, aby w nadchodzącym roku wzrosła ilość uczestniczących

Statystyka
grudzień 2016
Chrzty:

we Mszy Świętej i przystępujących do Komunii” – dodał proboszcz. W swoim sprawozdaniu
wymienił jedynie nowe wydarzenia oraz inicjatywy duszpasterskie, do których m.in. zaliczył wybór i powołanie rady duszpasterskiej
oraz ekonomicznej, święcenia i prymicje diakona, który odbywał w naszej parafii roczny
staż, przyjęcie słowackich gości przed Światowymi Dniami Młodzieży, wprowadzenie cotygodniowej niedzielnej Mszy rodzinnej z kazaniem dla dzieci, „Modlitwę Matek” w intencji
dzieci, wnuków i chrześniaków, która w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca gromadzi ok.
150 wiernych, coraz aktywniejszą działalność
scholi dziecięco-młodzieżowej, różne inicjatywy organizowane wspólnie z miejscową szkołą
podstawową, powołanie młodzieżowego zespołu muzycznego, otwarcie wyremontowanej sali
rekreacyjnej dla lektorów i ministrantów, która jest nie tylko nagrodą za służbę, ale ma pogłębić wspólnotę służby liturgicznej i ułatwić
pracę formacyjną. Po uroczystej Mszy, w której
uczestniczyło prawie 800 wiernych, odbyło się
nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

Zmarli:

† Jan Kowalczyk, lat 60
† Zygmunt Rybczyński, lat 85
† Helena Baniak, lat 74
† Jerzy Golik, lat 86
† Janina Sporysz, lat 65
† Wiesław Welber, lat 57
† Bronisław Małecki, lat 74
† Jan Kozak, lat 80
† Zbigniew Rezik, lat 67
† Władysława Szczerbowska, lat 74
† Zofia Zontek, lat 81
† Sabina Majer, lat 50

Zapowiedzi:

Ogłoszenia duszpasterskie
8 – 15 stycznia 2017

1. Dzisiaj – w święto Chrztu Pańskiego – kończy się
liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jednak,
zgodnie z tradycją, kolędy śpiewamy do 2 lutego
– Święta Ofiarowania Pańskiego. Do tego czasu
pozostają w kościele świąteczne dekoracje.
2. W czwartek – 12 stycznia ks. Adam zaprasza na
katechezę dla dorosłych z cyklu „Sakramenty
Święte” pt. „Najświętszy Sakrament Ołtarza”.
Katecheza odbędzie się po wieczornej Mszy,
w sali konferencyjnej.
3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom ul. Wodnej. W tym tygodniu prosimy
mieszkańców ulic: Akacjowa, Lisica i Wałowa.
4. W przyszłą niedzielę – 15 stycznia składka specjalna na zakup kolejnej partii opału do ogrzewania kościoła.

Intencje mszalne
8 – 15 stycznia 2017

NIEDZIELA – 8 stycznia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Genowefa i Czesław Kubasiowscy
Janina Oleksy w 4 rocznicę śmierci
Czesław Stokłosa w 3 r. śmierci
Roczki
Małgorzata Kurek w 12 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 9 stycznia

6.30
6.30
18.00

† Zygmunt Rybczyński
† Helena Baniak
† Jolanta Przemyk w 3 r. śmierci

WTOREK – 10 stycznia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Zygmunt Rybczyński
Helena Baniak
Jerzy Golik
Karol Olek

ŚRODA – 11 stycznia

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Jerzy Golik
Janina Sporysz
Bronisław Małecki
Msza wotywna do MB Bolesnej:
† Renata Kaczmarek, † Jan i Elżbieta
Kowalczyk, † Helena Baniak, † Fryderyk Szyjka, † Jan Kozak, † Stanisława
Zawadzka

CZWARTEK – 12 stycznia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Helena Baniak
Jerzy Golik
Janina Sporysz
Eugenia Chrapek

PIĄTEK – 13 stycznia

6.30
18.00

† Jan Wolny
† Bogdan Naglik w 19 r. śmierci

SOBOTA – 14 stycznia

6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 †

Helena Baniak
Jerzy Golik
Janina Sporysz
Bronisław Małecki
Jan Przewoźnik w 5 r. śmierci

NIEDZIELA – 15 stycznia

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†

Weronika i Alojzy Duc
Jerzy Sojka
Genowefa Fajfer w 4 r. śmierci
Lucjan Łosiowski oraz o zdrowie
dla Danuty z rodziną
† Józef Rus w 11 rocznicę śmierci
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