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CHRZEST JEZUSA

EWANGELIA: Łk 3, 15-16. 21-22

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
Ciebie sobie umiłowałem”.
Słowa te usłyszeli pielgrzymi zgromadzeni nad Jordanem w chwili
chrztu Jezusa. Oznaczają one szczyt dzisiejszego opowiadania ewangelicznego o chrzcie Jezusa i przedziwnie łączą się z sakramentem chrztu.
Przez ten sakrament zostaje w nowy sposób darowane ojcostwo Boga
– jesteś moim synem umiłowanym. Dzisiejsze święto daje sposobność
do zastanowienia się nad własnym chrztem. Chrzest to dar, który powinien
przeradzać się w czyn. Nadszedł czas, aby podjąć zobowiązania, które inni
wzięli za nas na siebie. „Wierzysz w Boga Ojca... w Jezusa Chrystusa...
w Ducha Świętego... Wyrzekasz się grzechu... wszystkiego co prowadzi
do zła... szatana...”. Dowodem na to będą decyzje podejmowane zgodnie
z zasadami przekazanymi nam przez Jezusa. W tym działaniu nie jesteśmy
zdani tylko na siebie. Otrzymujemy Ducha Świętego i zapewnienie, że
jesteśmy dziećmi Bożymi. „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”. Dzięki Ci, Panie, za łaskę
chrztu świętego!
Adam Krzysztof Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze większym dziele Odkupienia”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„W perspektywie wędrówki Kościoła przez czas związek niedzieli ze zmartwychwstaniem Chrystusa
i uroczyste sprawowanie jego pamiątki co tydzień umacnia w nas świadomość,
że Lud Boży ma charakter wspólnoty pielgrzymującej”.

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
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NOWOROCZNA KAWA

Uﬀ... Wreszcie cisza! Po miesiącu
cała moja Kochana Gromadka rozeszła
się po szkołach i przedszkolu, a ja
aż nie mogę uwierzyć, że jestem
tylko ja oraz kocica i sunia. W ich
cichym towarzystwie jakże pysznie
smakuje kawa. Nie spieszę się, by
wyskakiwać z piżamy... żeby chociaż
uczesać włosy... Jestem wolna!
Kto bogatemu zabroni?
Mam chwilę, by spokojnie pomyśleć
o tym, co dokonało się w 2018 i może,
jak zwykle, jakieś postanowienia?
Tak szybko zleciał tamten rok, a ja
nie lubię pośpiechu. Oczywiście
kocham, jak coś się dzieje, ale bez
nerwowości, gonitwy, krzyków.
Celebruję dobre wzruszające chwile
i zatrzymuję je w myślach jak zdjęcia,
przywołując często, by nie zamazał
ich czas.
W domu świątecznie. Choinka cała
w bieli. Tym razem zakupiliśmy świerk
w doniczce, a nóż przyjmie się potem
w ogródku.
Większość coś w nowym roku
postanawia, a ja... mam pustkę w
głowie. Nowa fryzura – no w zasadzie
przygotowuję Rodzinkę, że w końcu
dopnę swego i będę miała rude włosy
jak Ania z Zielonego Wzgórza. Całe
życie o tym marzyłam. Nowa sofa
w salonie – oooo tu nawet z pracy
z odległości kilku kilometrów słyszę
krzyk mojego męża: ,,Dość remontów!!!!!”. Odpada więc. Nowe wyzwania?
A jakże! W zeszłym roku ambitnie
chciałam się nauczyć pływać. Po
uspokojeniu mnie przez trenera,
który zarzekał się, że przez 30 lat,
jak uczy ludzi pływać, nikt mu nie
utonął, dwie lekcje przeżyłam, chlipiąc
histerycznie, jak mi woda zalewała
uszy, opatulona w rękawki, aż...
dostałam zapalenia zatok, bo chyba
źle wysuszyłam włosy... No i zakończyłam moją pływacką karierę...
W zasadzie więc chyba wolę nie
planować. Trzymam się dewizy: „Mam
plan - nie mieć planu! Plan ma Pan,
nie przeszkadzam Panu!”
No może jedno postanowienie
– wydłużyć czas snu! Postawiłam
wykrzyknik, ale w zasadzie dodam
ich jeszcze kilka. Więcej snu!!!!!!!
Chociaż dzieci nie są już małe, budzą
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się w nocy do łazienki, potem przychodzą z jasieczkami do nas... albo
ja idę sprawdzić, czy się nie odkryły
i nie zmarzną... albo któremuś przyśnił się ,,kosmar” i muszę przegonić
strachy i ponownie uśpić przy pomocy
smyranka po plecach... A więc niekończące się nocne wędrówki ludów
sprawiają, że ani nie ma pełnego snu,
a i jest on znacznie za krótki.
Co jeszcze mogę postanowić?
Chyba chciałabym postawić na moje
relacje z ludźmi, na służbę drugiemu
człowiekowi. Zamiast biernie czekać
i przyglądać się życiu, pytając często:
„Co ja z tego będę miała?”, pragnę
wybrać drogę czynu – „Co ja mogę
zrobić dla ciebie?” Pragnę działać,
inspirować, zaskakiwać, wychodzić
z inicjatywą!
Pan Bóg dał nam tyle talentów,
pasji, darów, byśmy dzielili się z drugim
człowiekiem. A my często, widzę to
po sobie, zatrzymujemy je dla siebie,
sądząc, że są mało warte, nikomu się
nie przydadzą...
Nie doceniamy ich i Stwórcy, który
w jakimś celu nas tymi talentami
obdarzył.
Służyć to dawać siebie. Dawać to,
co mam w sobie cennego. Drodzy
Czytelnicy, zachęcam Was, pomyślmy
nad naszymi relacjami w życiu, nie
oczekując niczego w zamian. Do
każdego człowieka postarajmy się
podchodzić z zaciekawieniem, uśmiechem, wrażliwością, ciepłem... Wywołujmy w innych to, co w nich najlepsze.
Wyciągajmy z ludzi ich ukryte talenty!
Niech wyjdą i zajaśnieją!
W każdym człowieku jest dobro.
Czasem tylko trzeba je wydobyć
na światło dzienne. Może jesteśmy
jedyną osobą, która może komuś
pomóc zmienić życie na lepsze...
Warto mieć zawsze pozytywne
oczekiwania. Warto na początku roku
skierować na bocznicę nasze wrogie
uniesienia. To przecież z naszego
serca wychodzi dobro lub zło. Mamy
władzę nad sobą, nad swoim sercem,
umysłem... Możemy to wszystko
kontrolować. Mamy przecież być
doskonali na miarę doskonałości
naszego Boga!
Ewa Gawor

FINAŁ KONKURSU
NIE-NIEDZIELNEGO
Wszystkie Osoby, które wzięły
udział w adwentowym Konkursie
nie-nie-dzielnym, ich Przyjaciół,
Najbliższych oraz Czytelników
naszej Gazetki zapraszamy na:
SPOTKANIE PRZED
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM,
PRZY ŻŁÓBKU
I ZE ŚW. WINCENTYM PALLOTTIM
Termin:
niedziela, 20 stycznia, godz. 1900
Miejsce: kaplica Świętej Rodziny
Ważne: nie będzie to Msza święta
(należy być na niej wcześniej)
Ważne: uczestników Konkursu
prosimy o potwierdzenie
przybycia/nieobecności
do czwartku, 17 stycznia,
pod adresem:
mojapara�a@gmail.com
ks. Paweł

NOC NA
JASNEJ GÓRZE

Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
zaprasza
do wzięcia udziału
w nocnym czuwaniu
na Jasnej Górze.
Wyjazd do Częstochowy
sprzed kaplicy Świętej Rodziny
w piątek, 1 lutego,
o godz. 1545;
powrót 2 lutego
ok. godz. 630.

Koszt wyjazdu: 40 zł.
Zapisy pod numerem
telefonu: 48 366 42 32.

TRZYNAŚCIE POWODÓW, BY ZAUFAĆ

Przed zbliżającym się Dniem Babci, 7. Pomyśl z Kim rozmawiasz, kiedy 10. Nie siej zgorszenia. Życie cnotliwe,
mówisz: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś
moim - i nie tylko moim - Wnukom
to przymiot ludzi nie tylko ubogich. Zaprzyjaźnij się z cnotą.
pod rozwagę i ku pamięci...
Maryjo”.
Będziesz ją sławił w czas trudny.
1. Wykorzystuj dobro jakie w sobie 8. Gdy w jednej chwili świat Ci runie,
że i podnieść się nie umiesz... 11. Gdy mówisz: „Wierzę w Boga
nosisz.
Wstań!
Weź życie za bary i w Imię
Ojca Wszechmogącego...”, jeśli
2. W chwili, kiedy obok Ciebie ludzka
Chrystusa
ruszaj
do
przodu.
w ogóle mówisz, czy naprawdę
bieda przechodzi... pomyśl wtedy
ON
czeka.
Czy
widzisz
wówczas
chcesz wierzyć, czy tylko słowa
np. o szemrzącym górskim struślady
gwoździ
wbitych
w
Jego
Cię niosą?
myku, w którym się właśnie tęcza
dłonie?
Dał
się
ukrzyżować,
abyś
przegląda. Zaczerpnij wody w
12. Pomyśl kim jesteś i czy idziesz
mógł
żyć.
Dotknij
ran
Jego.
Wstań.
garść. Pochyl się nad biedą. Daj
w dobrym kierunku?
Zacznij żyć naprawdę. Po ludzku.
jej pić. Dobro wróci do Ciebie.
Według Jego wskazań. Nie mów: 13. Przedyskutuj powyższe z PrzyjaNawet nie zauważysz kiedy.
cielem, który jest z Tobą (nie obok).
„Bo inni to...”.
3. To takie piękne - żyć dla kogoś.
Kiedy wreszcie powiesz Panu
9. Stań w kąciku, na życie z perspekBogu „TAK”? Kiedy uwierzysz,
4. Jeżeli nie chcesz doznać rozczatywy popatrz: Biegnie człowiek.
że jesteś kochany?
rowań - zmień sposób myślenia.
Zawrócił. Znowu biegnie. Znowu
5. Nie wyrzucaj do kosza myśli pozyzawrócił. Zauważył Ciebie. „Dokąd I tak mogę jeszcze długo…
tywnych. Rozwijaj je. Mogą Ci się
biegniesz, człowieku?” - zapytaj. Na dzisiaj wystarczy…
jeszcze przydać.
„Szukam chleba” - powiedział. Dobre rady choćby do syta
Co zrobisz? Co mu odpowiesz, jeśli – nie zaspokoją głodu...
6. Panu Bogu podoba się: prostota,
właśnie chleb wrzuciłeś do śmietnika...
umiar i czyste serce.
Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA FRANCISZKA

KONKURS DLA DZIECI

„Na pustyni trzeba nade wszystko
ludzi wiary, którzy swym własnym życiem
wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej
i w ten sposób uobecniają nadzieję”.

1. Zaczynając od litery „P”
przeskakuj o tę samą liczbę pól
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odczytaj hasło,
a następnie wpisz je w linijki w środku.

poniedziałek, 14 stycznia, od godz. 1500
ul. Gagarina 13/17 /mieszkania od 91 do 110/
ul. Gagarina 25

wtorek, 15 stycznia, od godz. 1500
ul. Grenadierów 5, 6, 8 i 10

środa, 16 stycznia, od godz. 1500
ul. Grenadierów 7/9 i 12/14/16

czwartek, 17 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 15 i 22

piątek, 18 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 11

sobota, 19 stycznia, od godz. 930

Losowanie nagród za tydzień.
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2. Kto zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży?
Odpowiedź: ..........................................................................................

ul. Sandomierska 13 i 30
ul. Mazowieckiego 15

Imię i nazwisko: .....................................................................................

poniedziałek, 21 stycznia, od godz. 1500

Szkoła i klasa: .........................................................................................

ul. Sandomierska 16

opr. Zuzia Cichoń
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
13 stycznia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Weroniki, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11
PSALM 104, 1-2a. 3b-4. 24-28. 29b-30
2. czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7
EWANGELIA: Łk 3, 15-16. 21-22
14 stycznia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Hilarego, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 1, 1-6
PSALM 97, 1-2. 6 i 7c. i 9
EWANGELIA: Mk 1, 14-20
15 stycznia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Aleksandra, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 2, 5-12
PSALM 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 21-28
16 stycznia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Marcelego, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 2, 14-18
PSALM 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 29-39
17 stycznia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Mariana, Jana, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 3, 7-14
PSALM 95, 6-7c. 7d-9. 10-11
EWANGELIA: Mk 1, 40-45
18 stycznia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 4, 1-5. 11
PSALM 78, 3 i 4bc. 6-7. 8
EWANGELIA: Mk 2, 1-12
19 stycznia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 4, 12-16
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy Okres Bożego Narodzenia.
Zgodnie z polską tradycją, śpiew kolęd i świąteczny wystrój zachowujemy
do 2 lutego.
2. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. Dzisiaj po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na wspólne kolędowanie
ze Scholą dziecięcą, młodzieżową Scholą Pallottiego oraz chórem
„Gloria Dei”.
4. Dziś o godz. 1900 spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów „Białej 11”,
sympatyków pielgrzymki oraz tych, którzy wybierają się w tym roku
pieszo do Częstochowy.
5. Jutro, 14 stycznia, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, o godz. 900 Msza święta i Adoracja.
6. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza
do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Wyjazd
do Częstochowy sprzed kaplicy Świętej Rodziny w piątek, 1 lutego,
o godz. 1545; powrót 2 lutego ok. godz. 630. Koszt wyjazdu: 40 zł.
Zapisy pod numerem telefonu: 48 366 42 32.
7. W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, będziemy obchodzili w naszej para�i
Uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Będzie to także dzień dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. Słowo Boże wygłosi do nas
przedstawiciel Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów z Ząbek k. Warszawy.
Po Mszach świętych będzie można złożyć do puszek o�ary dla misjonarzy
– pallotynów posługujących na całym świecie.

Sakrament chrztu świętego w listopadzie przyjęło
pięcioro dzieci.
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Sakrament małżeństwa w listopadzie przyjęły
dwie pary.

2

Odeszli w listopadzie do Pana:
Danuta Runowska /l. 68/
Jakub Kopycki /l. 34/
Mariusz Bartłomiej Szczepański /l. 40/ Maria Barbara Rdzanek /l. 70/
Irena Rozalia Król /l. 74/
Artur Wojciech Łoboda /l. 44/
Józef Pyszczek /l. 79/
Agnieszka Monika Tuzimek /l. 51/
Jan
Wiesław
Niziołek /l. 80/
Artur Broniewski /l. 54/
Józefa Byzdra /l. 80/
Elżbieta Otylia Ryczkowska /l. 66/
Stanisława Zo�a Jakubowska /l. 86/
Andrzej Krzemiński /l. 67/
Wanda Wróblewska /l. 88/

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ LUB PÓŁ ZŁOTÓWKI
NA NASZĄ GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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