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Refleksja 

 

Pycha jest źródłem wielu, jeśli nie wszystkich, ludzkich grzechów. Szatańskie: 

„nie będę służył” - mimo upływających wieków nie straciło swej aktualności. 

Dlatego w drugim czytaniu z dzisiejszej niedzieli znajdujemy słowa św. Pawła, 

który w Liście do Efezjan oddaje cześć Chrystusowi. Na jego wyznaniu można 

oprzeć chrześcijańską koncepcję mądrości. Mimo, że świat jest niechętny 

wszelkim przejawom uniżenia, wyznawcy Chrystusa oddają chwałę 

Zbawicielowi. Paradoksalnie ten akt nie umniejsza ich godności, ale ją 

potwierdza, a nawet wzbogaca. 

Liturgia Słowa zachęca nas dzisiaj, byśmy przyjęli postawę pokory. Człowiek 

uznający swą małość i zależność od Boga staje się wielki i silny. 

Doskonale rozumiał to św. Jan. Jego pouczenia są przeniknięte wielkim 

bogactwem myśli teologicznej. W Prologu do swojej Ewangelii zawarł hymn 

na cześć Jezusa Chrystusa. To właśnie mądrość, chyba w większym stopniu 

aniżeli wiedza, pozwoliła mu oddać Zbawicielowi chwałę: „I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. 

Troska o prawdziwą religijność domaga się praktycznego dopowiedzenia.  

W jedynie słownym uznaniu Bożej wielkości kryje się wielkie 

niebezpieczeństwo. Ludzie dojrzali nie mogą tylko poprzestać na deklaracjach. 

Wiara nie polega ani na uznaniu Boga za rzeczywistość ani na samym tylko 

wyartykułowaniu właściwej hierarchii bytów. Tak naprawdę nasz stosunek do 

Boga wyraża się w naszych postawach. 

Dlatego, przeżywając kolejną niedzielę okresu Bożego Narodzenia, jesteśmy 

szczególnie powołani do stawiania sobie pytań o konsekwencje. Czy z Bożego 

żłóbka wyłaniają się konkretne zobowiązania? Czy potrafimy przekładać naszą 

modlitwę na postanowienia i wysiłki? Czy zależy nam na Bożej pomocy nie 

tylko, gdy trudno realizować swoje plany i pragnienia, ale także, gdy trzeba 

być posłusznym Bożej woli? 

Atmosfera świąt kojarzy się z bardzo błogim klimatem. Pomagają w tym 

choinkowe ozdoby i dźwięczne kolędy. Chrystus przyszedł na świat w bólach 

rodzenia. To nie przypadek. Chrześcijaństwo nie jest sielanką. Wymaga też 

ofiary. 

ks. Marek Łuczak 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo 

przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu 

umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się 

ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy 

słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, 

wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim 

naszego jedynego Pana i Zbawiciela. 
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LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 20.01 

7
00

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

i Józefa Staszewskich, siostrę Zofię i dusze †† z rodziny Leśniewski  

i Staszewski. 

2) Za † Adriana Pszowskiego Romana Gdynia – od cioci Jasi z synami. 

18
00

 1) Za †† rodziców Jana i Stanisławę Kaczor w kolejne rocznice śmierci, 

siostrę Irenę Szparaga, †† z pokrewieństwa Kaczor, Fotyga i Szparaga  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Krystynę Kosewską w 30. dzień po śmierci.  

Wtorek – 21.01; Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

7
00 

1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do 

zdrowia w intencji Heleny. 

18
00 

1) Za † ojca Janusza Kucza z okazji urodzin. 

2) Za † Jana Bałachowskiego w 30. dzień po śmierci.  

Środa – 22.01 

7
00 

1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Za †† rodziców Martę i Henryka Hauptstock, Katarinę i Hansa Pawliczek, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.     

 17
00

 Za † Józefa Lehmann w 12. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Czwartek – 23.01  

7
00

 Za † Adriana Pszowskiego. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 24. urodzin Denisa Jadeszko i Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Kurdyś oraz w intencji 

pokrewieństwa z obu stron oraz za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 24.01; Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła. 

7
00

 1) Za † Romana Gdynia – od kuzynów Izy, Janusza i Pawła z rodzinami  

z Jaślan. 

2) Za †† rodziców Antoninę i Karola Kliszewskich, teściową Janinę, 

siostrzeńców Mariusza i Laurę, szwagrów Wiesłąwa, Henryka i Tadeusza oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za † Adriana Pszowskiego. 

 

Sobota – 25.01; Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. 

7
00

 Za † Adriana Pszowskiego. 

  18
00

 1)  Za †† rodziców i dziadków Zofię i Heliodora Skrzelińskich, †† z rodziny 

Broniszewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Miłosierdzia Bożego za † żonę, matkę, babcię Urszulę Gajda  

w kolejną rocznicę śmierci. 

Niedziela – 26.01 – III Zwykła. 

7
00

 Za † syna Piotra Gut, Jana Kieryła, rodziców i rodzeństwo z obu stron.    

8
15 

W intencji tragicznie zmarłych: ks. Dziekana Huberta Demczaka, pięć sióstr 

zakonnych, gospodyni Elżbiety Matejczyk, wszystkich pomordowanych w 

styczniu 1945 r. mieszkańców naszej parafii – od Mniejszości Niemieckiej.     

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Torka, brata Waldemara i dusze  

w czyśćcu cierpiące.    

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji urodzin Łukasza i Mariusza 

Stępniewskich oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

16
30 

Nieszpory niedzielne.  

17
00

 Za † Adriana Pszowskiego. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś po Mszy św. o godz. 11
15 

w salce odbędzie się spotkanie dla rodziców  

i dzieci pierwszokomunijnych, a o godz. 16
30

 zapraszamy na koncert kolęd  

w wykonaniu Chóru Mniejszości Niemieckiej „Krappitzer Chor”.  

 W poniedziałek o godz. 18
00

 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 3. roku przygotowania.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 1. roku przygotowania.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla ministrantów i lektorów.  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


