
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od nie-
go. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Cie-
bie, 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 gołę-
bicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Joseph de Maistre opowiada o rutynie pewnego biskupa, który prowa-
dził ceremonię zbiorowego chrztu na początku dziewiętnastego wieku. 
Kiedy jedno z dzieci wyśliznęło mu się z rąk i wpadło do rzeki, krzyk-
nął tylko: „Dajcie następne”.

Jezus, będąc wolny od grzechu, nie musiał przyjmować chrztu udzie-
lanego przez Jana. Prosząc jednak o chrzest podkreśla jak ważne są 
praktyki religijne, do których człowiek powinien podchodzić z wew-
nętrznym zaangażowaniem.

Ksiądz Andrzej Luter wspomina znajomego, który twierdził, że nie uz- 
naje podziału na ludzi wierzących i niewierzących, ale na tych, którzy 
się modlą i tych, którzy się nie modlą. Zrozumiał, że chodziło mu o au- 
tentyzm przeżywania wiary.

Święto Chrztu Pańskiego

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego Jezus poprosił Jana o chrzest?
Chrzest udzielany przez Jana był wezwaniem do pokuty i nawrócenia, 
połączony z ogólnym wyznaniem grzechów. Jezus nie potrzebował ta-
kiego chrztu, bo nie musiał ani pokutować, ani się nawracać. Jako Syn 
Boży wolny był od jakiegokolwiek grzechu. Stwierdzenie, że Jezus na-
tychmiast po chrzcie wyszedł z wody 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”. Była to symboliczna zapowiedź wypełnienia Bożego pla-
nu zbawienia – wzięcia na siebie grzechów wszystkich ludzi.



Prawie 50 osób z Oazy Młodzieżowej uczestniczyło w piątek – 23 grudnia w spotkaniu wigilijnym. 
Młodzież rozpoczęła spotkanie wspólną Eucharystią, podczas której włączyli się w prowadzenie 
śpiewu oraz Liturgię Słowa. Po Mszy Świętej na salkach parafialnych odbyło się tradycyjne spotkanie 
wigilijne. Nie zabrakło mod-
litwy, składania życzeń i kola- 
cji wigilijnej. Podczas spotka- 
nia opiekun grupy – ks. Dawid 
Surmiak wręczył uczestnikom 
upominki, które młodzież przy- 
gotowała nawzajem dla siebie. 
Zainteresowaną młodzież za- 
praszamy na spotkania w każ- 
dy piątek, o godz. 19.00.

Wigilia Oazy MłodzieżowejWigilia Oazy Młodzieżowej



KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na styczeń 2023KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na styczeń 2023
Intencja powszechna: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc brater-
stwa zamiast rywalizacji i wspierali przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 
Intencja parafialna: Módlmy się o rozkwit modlitwy różańcowej wspólnot Żywego Różańca.

W czwartek – 29 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie para-
fialnej Grupy Zadań Specjalnych, która na co dzień zajmuje się 
inicjatywami duszpasterskimi i ewangelizacyjnymi. Członkowie 
Grupy przygotowali dla siebie wzajemnie świąteczne prezenty. 
Dwa tygodnie wcześniej odbyło się losowanie, kto komu skła-
da prezent. Po ich rozpakowaniu wszyscy byli bardzo zadowo-
leni, a chyba najbardziej Ksiądz Proboszcz, który m.in. otrzymał 
w prezencie nowy samochód marki Citroen… do swojej kolekcji. 
W nowoczesnej parafialnej kuchni, która znajduje się na zapleczu
Sali Konferencyjnej, dzieci i młodzież przygotowali świąteczną 
kolację, z tradycyjnym barszczem, uszkami i ciastem, przed 
którą wszyscy podzielili się opłatkiem. Członkowie Grupy przez 
cały tydzień starają się dyżurować przy stolikach prasą, zawsze 
chętni do pomocy. W grudniu, z okazji św. Mikołaja, przygotowa- 
li opakowanie parafialnych czekolad: „Farski maszket”, zapro-
jektowane przez jedną z członkiń – Rozalię Bajer. Wtedy każde 
dziecko obecne w kościele, a było ich ok. 150, otrzymało w pre- 
zencie taką czekoladę. Grupa Zadań Specjalnych prowadzi para- 
fialną kawiarnię, która służy celom duszpasterskim i ewangeliza-
cyjnym. Prawie wszyscy animatorzy Oazy Młodzieżowej i Oazy 
Dzieci Bożych wywodzą się z tej Grupy. Jeden z członków regu-
larnie pełni obowiązki w zastępstwie kościelnego.

Świąteczne spotkanie Grupy Zadań SpecjalnychŚwiąteczne spotkanie Grupy Zadań Specjalnych
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 8 stycznia
  7.00 † Walenty Liptak z rodzicami
  8.30 † Janina Oleksy w 10. r. śm. z mężem 

Marianem i zięciem Eugeniuszem
10.00 † Stanisław Mizia w 7. r. śm.
11.30  W intencji dzieci rocznych: Zofia 

Pasternak, Bruno Cieślicki
18.00 † Józef Kamiński w 1. r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 9 stycznia
  6.30 † Henryk Sikorski w 22. r. śm.
  6.30 † Wiesław Bury
18.00 † Władysław Mitoraj
WTOREK – 10 stycznia
  6.30 † Zdzisław Jasiński
  6.30 † Czesław Kłapyta
18.00 † Albin i Franciszka Białek  

z córką Barbarą
ŚRODA – 11 stycznia
  6.30 † Leonard Sojka w 5. r. śm.
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten- 
cji chorych, których odwiedza ks. Dawid.

  † Rozalia Grunwald; † Zdzisław Kasperek

  Zmarli, których pożegnaliśmy w ciągu 
ostatniego miesiąca: † Anna Zalwow-
ska; † Władysława Łukasik; † Kazimie-
ra Badylak; † Czesław Kłapyta

CZWARTEK – 12 stycznia
  6.30 † Wanda Radwan
  6.30 † Wiesław Bury
18.00 † Jan Dragosz
PIĄTEK – 13 stycznia
  6.30 † Jan Wolny
  6.30 † Władysława Łukasik
18.00 † Bogdan Naglik w 25. r. śm.
SOBOTA – 14 stycznia
  6.30 † Stanisław Ślusarczyk
  6.30 † Zofia Faber-Lichosyt
18.00 † Józef Gocal
NIEDZIELA – 15 stycznia
  7.00 † Stefania Duda z rodzicami w 6. r. śm.
  8.30 † Marian i Danuta Sitarz  

z synem Markiem
10.00 † Franciszek Gembala w 5. r. śm.
11.30 † Władysław Lachendro
18.00 † Stanisława Knapczyk w 2. r. śm.

 1. Do puszek składamy dzisiaj tradycyjne ofiary 
na cele misyjne.

 2. Po Mszy o 7.00, w kaplicy dolnej, będzie miała 
miejsce comiesięczna zmianka różańcowa. 

 3. O godz. 14.00, w kaplicy dolnej, Msza dla dzieci 
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 4. W sobotę – 14 stycznia, o 10.30, zapraszamy 
na Mszę Świętą wszystkich ministrantów oraz 
Oazę Dzieci Bożych, wraz z rodzicami. Podczas 
Mszy nastąpi przyjęcie nowych ministrantów 
i lektorów, a po Mszy zapraszamy na wspólne 
kolędowanie w salkach parafialnych.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia są jeszcze 
świece „Caritas”, z których dochód przeznaczo- 
ny jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 
Zapalamy je również na grobach bliskich jako 
wyraz modlitwy, pamięci i wspólnoty z naszymi 
zmarłymi. Zostało jeszcze kilkadziesiąt świec, 
z które parafia złożyła ofiary już ponad mie-
siąc temu. 

 6. Są jeszcze książki arcybiskupa lwowskiego Mie- 
czysława Mokrzyckiego. Cena książek jest 
promocyjna, bo chcielibyśmy jak najszybciej 
wysłać złożone ofiary na Ukrainę.

 7. W bieżącym tygodniu za czystość i wystrój koś- 
cioła odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy Tury-
stycznej. Ofiary można wpłacać w zakrystii,  
w kancelarii i na konto parafii. Dziękujemy miesz- 
kańcom ulic Grottgera i Tysiąclecia za ofiary 
w ubiegłym tygodniu.

 8. W przyszłą niedzielę – 15 stycznia składka spe- 
cjalna na prace remontowe, m.in. na uzupeł-
nienie poszczególnych fragmentów sieci cen-
tralnego ogrzewania, a także wypełnianie ubyt- 
ków po instalacji i montażu. Do puszek będzie- 
my składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzi-
nie, którą objęliśmy opieką.

 9. Po świątecznej przerwie wznowiła działalność 
nasza parafialna kawiarnia na piętrze kościo-
ła. Młodzież zaprasza na kawę, herbatę i ciasto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


