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Refleksja 

Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość misji, którą ma podjąć, aż 

pewnego dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, 

którą dotąd się trudnił, i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że 

chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego 

kierunku życia... Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie  

w wodzie oznaczało bowiem właśnie pozostawienie dawnego życia  

i wynurzenie się do nowego. 

Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, 

porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami 

paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. 

Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu 

Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty 

oraz rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie” (Mk 1,11). Co ciekawe - opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż 

te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na samego 

Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby 

rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż 

Jezus jest pełen Ducha), Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go  

w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie tylko po to, by potwierdzić Jego misję 

przed ludźmi). 

Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. 

Wchodził przecież na drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie 

ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spotka? Że 

zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć?  

ks. Grzegorz Strzelczyk 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Przechowywanie Świętych Postaci dla chorych i dla wszystkich, którym 

zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wytworzyło chwalebny zwyczaj 

adorowania tego niebiańskiego posiłku przechowywanego w świątyniach. Ten 

zaś kult uwielbienia opiera się na mocnej i pewnej podstawie. Eucharystia jest 

bowiem i Ofiarą i Sakramentem, ten zaś tym się różni od innych Sakramentów, 

że nie tylko rodzi łaskę, lecz zawiera w sposób trwały samego Dawcę łaski” 

(Pius XII). 

 

 

 

 

 

 

 

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". (Mk 1, 7-11) 

 

Jezus rzekł: Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 

Królestwa Bożego. Rzekł również: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wszyscy, którzy otrzymali 

chrzest zanurzający w Chrystusa - zostali zanurzeni w Jego śmierć, razem  

z Nim pogrzebani i wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych 

dzięki chwale Ojca. Jako odrodzeni przez wiarę i chrzest - umarliśmy dla 

grzechu, a żyjemy dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Piotr 

napisał: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa 

na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 11.01 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

18
00

 Za † męża i ojca Joachima Gruchot, †† rodziców i teściów.    

Wtorek – 12.01  

7
00 Za † Huberta Tomeczek. 

18
00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18. rocznicy urodzin wnuka Karola oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

Środa – 13.01 

7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

17
00

 Za † męża Józefa, brata Karola, trzy bratowe oraz †† rodziców. 

Nabożeństwo Fatimskie   

Czwartek – 14.01 

7
00

 1) Za † Huberta Tomeczek. 

2) Za † Łucję Dziura w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny Dziura, 

Borowieckich, Ambrozików i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00 Za † męża, ojca i dziadka Pawła Rosół w kolejną rocznicę śmierci, rodziców  

z obu stron, trzech szwagrów, dwie siostry i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 15.01 

7
00

 1) Za †† rodziców Jadwigę i Szczepana Łabędzkich, żonę Barbarę i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Stefanię Data.      

18
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

Sobota – 16.01 

  7
00

 Za † Huberta Tomeczek. 

18
00

 1) Za † ojca Gerharda Smarsly w kolejną rocznicę śmierci, mamę Bertę 

Smarsly i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † żonę, matkę i babcię Urszulę Gajda w kolejną rocznicę śmierci.  

Niedziela – 17.01 – II Zwykła. 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Rudolfa Unsner, †† rodziców Unsner 

i Kuzia, siostry Cecylię i Agnieszkę, braci Ryszarda, Ericha, Jerzego i 

Manfreda, szwagrów, szwagierkę Klarę, chrześnicę Irenę, †† z rodzin Unsner, 

Kuzia, Smykała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

8
15 Za † męża i ojca Józefa Adamaszek w 22. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny. 

9
45

 Za † ojca Janusza Kucza w rocznicę urodzin. 

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji rocznych dzieci Zofii Wiśniewskiej i Anny 

Zwiech.  

16
30 Nieszpory niedzielne.   

17
00

 Za † Huberta Tomeczek. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 Dziś kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. O godz. 16
30

 zapraszamy 

na Nieszpory kolędowe. 

 W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

 
 

 

Opowiadanie 

 

Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy 

ciężko pracował w polu usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z pobliskich bagien. 

Pobiegł tam i znalazł przestraszonego chłopca, którego uratował od śmierci. 

Następnego dnia przed dom farmera zajechał powóz, z którego wysiadł elegancki 

gentleman, który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca. Powiedział do 

farmera, ze chce mu zapłacić za uratowanie syna. 

Farmer odrzekł ,ze zapłaty nie przyjmie gdyż uratował chłopca nie dla pieniędzy. 

W tym momencie do domu wszedł syn farmera Alexander. 

- Czy to twój syn? - zapytał gentelman. 

- Tak to mój syn - odrzekł dumnie. 

- Mam ofertę dla ciebie. Opłacę naukę dla twojego syna tak, aby zdobył to samo 

wykształcenie jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje 

okazji i obaj będziemy z niego dumni 

I tak się stało. Syn farmera ukończył najlepsze szkoły i stal się znany na całym 

świecie jako sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. 

Wiele lat później zachorował ten sam chłopiec, który został uratowany z bagien 

zachorował na zapalenie płuc. Jego życie uratowała penicylina. Nazywał się 

Winston Churchill 


