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Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za od-

prawienie Mszy św. w dniu moich urodzin, służbie liturgicznej, p. Pawłowi  

i scholi za oprawę muzyczną, rodzinie i wszystkim za modlitwy, życzenia  

i kwiaty serdeczne podziękowania składa       

          Andrzej Majcher 

 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Przybylokowi za odpra-

wienie Mszy św. z okazji moich urodzin, służbie liturgicznej, p. Janowi Cy-

gan, rodzinie, znajomym, Zespołowi Charytatywnemu oraz wszystkim łą-

czącym się w modlitwie, za życzenia i kwiaty serdeczne podziękowania 

składa            

          Łucja Mikołajczyk 

 

W pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy święto 

Chrztu Pańskiego 

 Co byłoby, gdyby Jezus Chrystus nie przyjął Chrztu św.? Zapewne 

musiałaby trwać stara wiara, oparta na starotestamentalnej tradycji. Na 

szczęście doszło do Chrztu Jezusa Chrystusa. Zaraz po działalności Jana 

Chrzciciela, zaliczanego już do postaci Nowego Testamentu, który go za-

powiada, jest to pierwsze i kluczowe wydarzenie w dziele zbawczym 

Chrystusa (poza jego narodzeniem z Maryi Dziewicy). Przydomek Jana - 

Chrzciciel, ma swoje korzenie właśnie w Chrzcie, jakiego udzielał on  

w rzece Jordan tysiącom nawracających się Żydów. Jak sam mówił: "Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym" (Mk 1, 

8). Jest to już zapowiedź chrześcijańskiego Chrztu, jaki będzie odtąd 

udzielany wyznawcom Chrystusa, i który w sposób sakramentalny będzie 

nas z Nim jednoczył. Rzeczywiście - już nie woda, a Duch Święty będzie . 



nas stale jednoczył z Jezusem. Święto to jest więc pamiątką Chrztu samej 

głowy Kościoła, którą jest Chrystus Pan. Można je zatem uznać za począ-

tek Chrześcijaństwa 

 Pierwotnie święto to nie miało wydzielonego miejsca w kalendarzu 

liturgicznym, jednak po 1955 roku jego obchód wyznaczono na 13 stycz-

nia. Po Soborze Watykańskim II, dokładnie w 1969 roku, ustalono, że 

święto to będzie przeżywane w niedzielę po Objawieniu Pańskim.  

W chrześcijaństwie święto Chrztu Pańskiego zamyka okres Bożego Naro-

dzenia. Pomimo to, kolędy, ze względu na ich silną tradycję w Polsce; 

śpiewamy do 2 lutego, to jest do święta Ofiarowania Pańskiego. W Ewan-

gelii z tego dnia obserwujemy niezwykłą scenę. Oto Jan Chrzciciel - naj-

większy spośród narodzonymi z niewiasty, udziela Chrztu komuś, kto jest 

najwyższy w całej historii i największy w całym Wszechświecie. Czy Jan 

zdawał sobie z tego sprawę? Na pewno. W postawie uniżonej służby i po-

kory wyznaje, pomimo tego, że Jezus przyklęka przed nim w rzece Jor-

dan: "Ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego 

sandałów" (Mk 1, 7). 

 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
● W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które jest 

wspomnieniem Chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią ustanowienia chrztu 

chrześcijańskiego. Czy pamiętamy datę naszego Chrztu św.? Pamiętajmy 

także w modlitwie o naszych rodzicach, chrzestnych i szafarzach Chrztu św.  

● Zapraszam dziś na „Pawłowskie kolędowanie” do Domu Kultury  

o godz. 15.00. Nieszporów nie będzie. 

● Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego.  W tym 

okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni. 

● We wtorek po wieczornej Mszy św. odbędzie się Adoracja przy żłobku  

i spotkanie Parafialnego Zespołu Charytatywnego.  

● W czwartek - 17.01. br. - po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne dla 

kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII. 

● W niedzielę - 20 stycznia - o 16.00 w kościele zostaną wystawione "Jasełka 

po Śląsku" w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którzy zajęli II miejsce w Za-

brzańskim Przeglądzie Jasełek. W czasie występu zapraszamy do wspólne-

go kolędowania w naszej gwarze. 

● 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 

będzie trwał do 25 stycznia. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bo-

żemu. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Bezpłatny dodatek - obrazek z modlitwą męża za żonę. 

Ponadto w "Gościu": 

• chrzest jako brama sakramentów – dlaczego jest najważniejszym i najpięk-

niejszym sakramentem;  

• wejście w nowy rok to często impuls do podjęcia decyzji o zmianie pracy. 

Jak przygotować się do tego kroku. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej pa-

rafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

● W zakrystii lub kancelarii przyjmowane są zapisy na dodatkową kolędę  

w sobotę 26 stycznia 2019 r. o godz. 13.00. 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 14 do 20 stycznia 2019 r. 

14 I 

Poniedziałek  

g. 1800 - Wspólna za żyjących 
Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane ła-
ski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie  
- dla rodzin: Wita, Włodarczyk i Irvine 
- dla chorych oraz dobrodziejów 

15 I 

Wtorek 

g. 1800 - Za + Tomasza Cyganek, rodziców oraz rodzeństwo 
z obu stron 

16 I 

Środa 
 

g. 800 Msza św. szkolna 
- Za dzieci szkolne, które w styczniu obchodzą uro-
dziny 

17 I 

Czwartek 
Wsp. św. Antoniego 

opata  
Dzień Judaizmu w Ko-

ściele Katolickim 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 
- Za ++ rodziców Pelagię i Nikodema Dudzińskich, 
dziadków Wilhelma i Katarzynę Marcisz oraz Ewę 
Bieniek 

18 I 

Piątek 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

19 I 

Sobota 
Wsp. św. Józefa 

Sebastiana  
Pelczara bpa 

g. 1800 - Za + Różę Wystrach w rocznicę śmierci 

20 I 
 

2. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

MIGRANTA  

I UCHODŹCY 

g. 630 

g. 700 

 
g. 1000 

 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ Kazimierę i Jana Szaflik, siostrzeńca Piotra 
Kanickiego,  szwagra Józefa Chrzan 
- Za 1. roczne dziecko Milenę Wyżgolik, rodziców  
i chrzestnych 
Jasełka w wykonaniu dzieci szkolnych  
-  Za ++ Krzysztofa Tomczyka, Elżbietę Rolnik, Ro-
cha Kujon, rodziców Widera, Tomczyk oraz dusze  
w czyśćcu cierpiące 
 


