Refleksja
Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego pozwala nam zobaczyć więcej
z tajemnicy Chrystusa, niż było dane ujrzeć pasterzom i mędrcom w Betlejem. Oni
ujrzeli niemowlę leżące w żłobie. Było im powiedziane, że to Zbawiciel, Mesjasz Pan.
My zaś słyszymy dziś treści, które odsłaniają wspaniałość osoby i misji Narodzonego
w Betlejem.
Centralne orędzie zawarte jest w opisie chrztu Jezusa w wodach Jordanu.
Poprzedza je komentarz Ewangelisty Łukasza wyświetlający okoliczności wydarzenia.
Dowiadujemy się, że stało się to wówczas, gdy lud izraelski z wielkim napięciem
wyczekiwał Mesjasza. Snuto nawet domysły, czy nie jest nim Jan Chrzciciel. Cały lud
przystępował do chrztu Janowego, a on zapowiadał: „Idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów [tzn. któremu nie jestem
godzien być sługą]. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Tak Jan
Chrzciciel wskazuje nam na niezwykłą godność Mesjasza i konkretnie określa Jego
misję, wyraźnie przewyższającą dzieło, którego on dokonywał. Jezus pojawił się
jednak zupełnie niepostrzeżenie. Nie rozpoznano Go. Łukasz przekazuje: „Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. To znaczy, że tak jak
wcześniej w Betlejem, tak i teraz nad Jordanem, Jezus niczym się nie różni od nas w
zewnętrznym wyglądzie i sposobie bycia. Dlatego bez Bożego objawienia nie sposób
rozpoznać Jego niezwykłą, boską godność i zbawczy charakter Jego misji. Trzeba
więc Bogu bardzo dziękować za to, co nam zostało objawione i przekazane: „A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej,
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie»”. W ten sposób po chrzcie w Jordanie Bóg uroczyście ogłosił, że
Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Jego umiłowanym Synem. Tak
objawiona jest nam równocześnie tajemnica Bożego Synostwa i tajemnica
namaszczenia Jezusa Duchem Świętym.
U początku nowego roku, gdy zamykamy okres Bożego Narodzenia, trzeba
się nam rozradować, aby zobaczyć w Jezusie więcej niż gwiazdę przewodnią swego
życia. Przecież w Panu Jezusie jest nam dany nie tylko ideał życia, w którym Bóg
znajduje upodobanie. Od dnia chrztu Jezus żyje w nas i jest naszym życiem. On jest
źródłem Bożego życia w nas i jako taki spełnieniem naszego żywota, wręcz sensem
naszego życia. Jemu bez obaw życie swe możemy powierzyć! W Nim moc Bożego
Ducha i Boże umiłowanie każdego z nas!
bp Andrzej Czaja
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Gdy
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oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli
domysły w swych sercach co
do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił
do wszystkich: "Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy
ode
mnie,
któremu nie jestem godzien
rozwiązać
rzemyka
u sandałów. On będzie was
chrzcił Duchem Świętym
i ogniem". Kiedy cały lud
przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się
niebo i Duch Święty zstąpił
nad Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: "Ty jesteś
moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie".
(Łk 3, 15-16.21-22)
Do Królestwa Bożego wejdą narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z Ducha,
ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Wejdą ludzie zbawieni nie ze względu na
swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski i miłosierdzia Boga, przez obmycie
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego otrzymali ze względu na wiarę
w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 10.01
700 1) Za †† Annę i Józefa Miś.
2) Za † rodziców Józefa i Józefę Smolak, †† rodziców chrzestnych,
pokrewieństwo z obu stron, †† teściów Jadwigę i Jerzego Rieger.
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Za † Teresę Sebestowicz-Czerniejewską w 30. dzień po śmierci.

Wtorek – 11.01
700 1) Za †† Annę i Józefa Miś.
2) Za † Józefa Rodak – od wujka Jana i Władysławy Szajewskich, kuzyna Jana
z żoną, Przemysława i Mai Rodak, kolegów i koleżanek z klasy.
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Za † Arkadiusza i Janinę Potocki – od Beaty i Zenona Jaromin z dziećmi, Pawła
Jantas z rodziną, Mirosława Jantas z rodziną.

Środa – 12.01
700 Za †† Annę i Józefa Miś.
1700 1) Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Rudolfa Unsner w kolejną rocznicę
śmierci,, †† z rodzin Unsner i Kuzia, siostry Cecylię i Agnieszkę, braci Ryszarda,
Ericha, Jerzego i Manfreda, szwagrów, szwagierkę Klarę, chrześnicę Irenę oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Natalię Mikołajek.

Czwartek – 13.01
700 Za † Hildegardę Kara i †† z pokrewieństwa.
1800 1) Za † męża Wilhelma Wojtala, †† rodziców, teściów, szwagierkę, czterech
szwagrów, †† z pokrewieństwa Tkocz, Wojtala, Cebula i dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) Za †† Annę i Józefa Miś.
Nabożeństwo Fatimskie

Piątek – 14.01
700 Za †† Annę i Józefa Miś
1800 1) Za † Jóżefa Rodak – od cioci Genowefy z rodziną, rodziny Kafków
i Kijaków, od rodzin Tarasinów i Kaniów, Heleny i Kazimierza Lasyk.
2) …………………………………………………………………………………

Sobota – 15.01
700

Za †† Annę i Józefa Miś

1800 1) Za † ojca Gerharda Smarsly w kolejną rocznicę śmierci, mamę Bertę
Smarsly oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża, ojca, dziadka Pawła Rosół w kolejną rocznicę śmierci,
†† rodziców z obu stron, trzech szwagrów, siostry Mariannę Władyszewską
i Michalinę Marciniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 17.01 – II Zwykła.
700 Za †† Annę i Józefa Miś
815 Za † męża i ojca Józefa Adamaszek w 23. rocznicę śmierci oraz
†† z rodziny.

900 DPS Anna – W intencji Parafian.
945 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi
Radziukiewicz z okazji 90. rocznicy urodzin oraz za † męża Antoniego.
1115 Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka: Emilia
Szela.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † mamę i żonę Łucję Dziura, †† z rodziny Dziura, Borowieckich,
Ambrozików oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dziś kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. O godz. 1630 zapraszamy
na Nieszpory kolędowe.
 W poniedziałek o godz. 1800 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania (klasa 6 szkoły podstawowej).
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, a po Mszy św. spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 8 szkoły podstawowej).
 W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie.
 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby
parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

