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Refleksja 

Naród wybrany to nie tylko Izrael, ale i my wszyscy skupieni w Kościele 

Chrystusowym. Czy aby na pewno? Przecież Bóg objawił się nam, jako bezbronne 

dziecko, wzbudzając we wszystkich pokoleniach chrześcijan nie tylko podziw, ale  

i czułość, nie tylko wdzięczność, ale i miłość, nie tylko radość, ale i uwielbienie. 

Uwielbienie, które staramy się w każdym czasie, nie tylko w okresie po Bożym 

Narodzeniu, wyrażać modlitwami, kolędami, pastorałkami, częstszym uczestnictwem 

w mszy, a – co najważniejsze – w Eucharystii. 

To uświadamia nam na nowo bliskość Boga, który stał się człowiekiem  

i słabym dzieciątkiem. Ale w świecie nierzadko bywa odmiennie, inaczej. I chociaż 

dzisiaj św. Paweł, zwracając się do Koryntian, a tym samym pośrednio do nas, 

uświadamia nam nasze powołanie do świętości oraz zapewnia, że Pan nasz, Jezus 

Chrystus, będzie w tym dążeniu każdego umacniał, to nie zawsze owo powołanie jest 

umiejętnie odczytywane przez ludzi. Czasami jest tak, że płomień powołania jest 

gaszony, powodując wręcz odwrotne stany emocjonalne. Nie gaśmy płomienia 

świętości, nie gaśmy sensu powołania. Wydaje się to ważne i wymaga naszej 

głębokiej refleksji. 

Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel 

przygotowuje ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał swą publiczną 

działalność. To, co czyni Jan, jest przez jednych zauważane, doceniane, a przez innych 

gaszone, tłumione. Dobrze rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata” (J1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżającego się do Jordanu. 

Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą wyjścia Izraela z niewoli 

egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe. To wskazówka dla nas, dla 

tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych, którzy wbrew przeszkodom, wbrew 

trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą im wyznaczył Jezus Chrystus. Bo przecież 

głównym naszym zadaniem jest właśnie dążenie do świętości, czyli pełnienie woli 

Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń, wiernego wypełniania 

prawa Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje 

radość i pokój, siłę i moc pokonywania trudności. 

„Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy, gdy mamy 

się zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa w Komunii eucharystycznej.  

To nam pozwala uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów i w czyim 

imieniu następuje odpuszczenie grzechów. Starajmy się te słowa nie tylko zapamiętać, 

ale także zrozumieć, by uświadomić sobie, jaką przyszłość możemy wspólnie 

wypracować. 

Piotr Blachowski 
 

 

 

 

 

 

 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa  

i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 

„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale 

przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On 

się objawił Izraelowi". Jan dał takie 

świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował 

z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 

„Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego  

i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 

chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest Synem Bożym". 

                                                     (J 1, 29-34) 
 

 
 

 

 

Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i dostrzega w Nim ofiarnego Baranka, Tego,  

o którym słyszeliśmy w psalmie, że przychodzi, by zastąpić inne ofiary. To jest 

Mesjasz – Jezus – Baranek Boży – to On gładzi grzech świata swoją ofiarą – jedyną 

trwającą przed tronem Boga w wieczności – On, Baranek zabity, a jednak żywy – On 

ma Boską godność, przewyższa Jana i jest od zawsze. Misją Jana Chrzciciela było 

przygotowanie Izraela na Jego przyjście, dlatego zanurzał ludzi w wodzie, by byli 

obmyci, oczyszczeni i gotowi. Jan przygotowywał Oblubienicę Bożego Baranka na 

ostateczne zaślubiny z Mesjaszem. Potężnym świadectwem było widzialne zstąpienie 

Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu, bo Jezus to Mesjasz posyłający 

Ducha swej Oblubienicy – swemu Kościołowi, który nabył obmywając go już nie 

wodą Jordanu, ale swoją Przenajświętszą Krwią. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

 

Poniedziałek – 16.01;  

7
00

 Za † Barbarę Łabędzką, rodziców Szczepana i Jadwigę Łabędzkich,  

za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

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

Borowieckich, Ambrozików i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Annę Bober. 

Wtorek – 17.01 wspomnienie św. Antoniego, opata 

7
00 

1) Do Miłosierdzia Bożego za † Leokadię Gogół w 10. rocznicę śmierci,  

za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Annę Bober. 

18
00 

………………………………………………………………………………….. 

Środa – 18.01;  

7
00

 1) Za † Annę Bober. 

2) Za † Rudolfa Unsner w kolejną rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa 

Unsner i Kuzia. 

 

       7
30

 – 16
45

 Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17
00

 Za † Adama Hirsz. 

Czwartek – 19.01 wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 

7
00

 Za † Annę Bober 

18
00 

1) Za †† rodziców Katarzynę i Zygmunta Dmytrów, męża Kazimierza  

i siostrzeńca Łukasza oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.  

2) Za † Adama Wierbilis – od sąsiadów. 

Piątek – 20.01; wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 1) Za †† dziadków Otylię i Aleksandra Staszewskich, rodziców Zofię i Józefa, 

siostry Zofię, szwagra Edwarda, †† z rodziny Leśniewskich i Staszewskich. 

2) Za †† Kazimierę Gackowską w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 Za †† Ewę Kampana i Karola Trela. 

Sobota – 21.01 

  7
00

 Za † Eugeniusza Stankiewicz w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za † męża Rainholda Wieszala, córkę Mariolę, rodziców z obu stron, 

szwagra Wilhelma, pokrewieństwo Wieszala, Tkocz, Cebula i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† dziadków Zofię i Franciszka Koronowicz, pradziadków Zofię  

i Wojciecha Szczepanek. 

Niedziela – 22.01 – III Zwykła. 

7
00

 Za † Andrzeja Warzecha – od nadzwyczajnych szafarzy Komunii sw. 

8
15 

Za † Karola Koziołek w 1. rocznicę śmierci. 

9
00

 DPS Anna – W intencji Parafian. 

9
45

 Msza św. „pokolędowa” w intencji Parafian. 

11
15

 Za † Pawła Dulog. 

(po Mszy Świętej Chrzest św.: Melania Janina Staszewska i Luiza Anna Staszewska) 

16
00 

Koncert chórów. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Krystyny i Henryka Ożóg z okazji  

40. rocznicy ślubu oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W środę rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

Jest to także dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 

Parafii. Rozpoczęcie Adoracji po Mszy św. o godz. 7
00

, a zakończenie  

o godz. 16
45

. O godz. 13
00 

adoracja dla członków Mniejszości Niemieckiej.      

O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe. 

Po wieczornej Mszy św. spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w salce. 

 W przyszłą niedzielę o godz. 9
45

 Msza św. „pokolędowa” w intencji Parafian, 

zaś o godz. 16
00 

zapraszamy na koncert pieśni bożonarodzeniowych  

w wykonaniu: Brosci Chorus z Brożca, Chóru z parafii św. Mikołaja  

w Krapkowicach i Chóru Mniejszości Niemieckiej. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na cele remontowe 

(wymiana rynien i odnowienie elewacji kościoła). Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!   

 Kancelaria parafialna czynna będzie w poniedziałek i piątek w godzinach 7
30

 – 

9
00

. 

 Kolędę w tygodniu rozpoczynamy o godz. 15
30

, a w sobotę o godz. 10
00

. Plan 

zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń, w gazetce z 18 grudnia i na stronie 

internetowej.  

 Zapisy na jubileuszową pielgrzymkę do miejsc kultu maryjnego na północy 

Polski wraz z zaliczką 400 zł. przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii. 

(termin od 29.04 do 2.05.2023 r. Koszt 1.200 zł.) 

 „Materiały dla rodzin” są dostępne w gazetce na stronie parafialnej. 



 


