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Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe.  

Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.  
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Du-
cha Bożego zstępującego jak gołębicę i przy-
chodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: 
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie. 

(Mt 3,13-17) 

  Dzisiejsza ewangelia odsyła nasze 
myśli do tajemnicy Chrztu, który niegdyś 
przyjęliśmy. Wtedy wówczas przyjęliśmy 
trwałe i niezmazalne imię chrześcijanina. 
Scena, której jesteśmy świadkami może być 
dla nas nieco szokująca. Jan Chrzciciel rów-
nież był zaskoczony, że Ktoś taki czyli Jezus 
klęka przed nim pokornie i ramię w ramię z 
grzesznikami przyjmuje chrzest, którego tak 
naprawdę nigdy nie musiał przyjmować, bo 
był Bogiem, ale jako człowiek w ludzkiej na-
turze chciał pokazać, że łączy się z każdym z 
nas. Dziś poprzez tajemnicę chrztu Bóg pra-
gnie nam wszystkim przypomnieć, że nasze 
wewnętrzne „ja”, które nosimy w sobie, czy-
li to centrum siebie samego jest budowane 
na czymś niezniszczalnym, tyle, że to często 
umyka naszej świadomości. To jest chyba 
największy problem współczesnego czło-
wieka, że lęk, który odczuwa powoduje,  
że rzuca się w jakieś nieprawdopodobne sza-
leństwa pokus diabła, który mówi: jesteś 
bezwartościowy. Otóż w momencie chrztu 
otrzymaliśmy nową jakość i wartość, której 
nie jest w stanie pokryć żadna rdza grzechu, 
ponieważ wtedy, gdy nasi rodzice przynieśli  

nas do Kościoła Chrystus niejako stworzył 
nas na nowo. Każdy z nas jest wyjątkowo  
pięknym człowiekiem chociaż nam jest  
w to czasem trudno uwierzyć. Dlaczego my 
tej wartości wewnętrznej nie rozumiemy czy 
nie widzimy? Ponieważ cały nasz skarb nie-
rzadko zostaje przygniatany błotem, które 
wlewa grzech, ale ta nasza perła wewnętrz-
nego jestestwa nigdy nie jest naruszona,  
co najwyżej niewidoczna bo jest zakryta. 
Jakże rzadko przypominamy sobie prawdę  
o tym, że jesteśmy dziećmi Księcia, że  
od chwili chrztu Św. nosimy w sobie nie-
prawdopodobnie wysoką cenę. Być może w 
to nie uwierzymy, ale w oczach Boga histo-
ria życia każdego z nas jest poniekąd święta. 
Mimo tego, że czasem wydaje się być poplą-
tana, zagmatwana albo pochlapana. Dlatego 
musimy ciągle szukać w sobie i w innych tej 
godności, ale nie na zewnątrz tylko w środ-
ku. Twój chrzest to nie tylko decyzja z przed 
wielu lat, to codzienny wybór, który nakazu-
je Ci widzieć Chrystusa obok siebie ale także 
w Twoich najbliższych i w nieznanych Ci 
twarzach na ulicy.   

Ks. Wojciech Kuliński  
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Kościół zawsze w ważnych chwi-

lach prosi o pomoc Ducha Świętego. 

Tak dzieje się zawsze przy udzielaniu 

sakramentów – często przy tej okazji 

jest śpiewany Hymn do Ducha Świętego. 

Prośba o pomoc Ducha Świętego ma 

również miejsce podczas każdej Eu-

charystii. Dzieje się to w słowach  

tzw. epiklezy, czyli modlitwy tuż przed 

konsekracją darów ołtarza. Wówczas 

kapłan wykłada ręce, nad kielichem  

i pateną, bo ten gest zawsze związany 

jest z prośbą o Ducha Świętego, i mó-

wi: Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, 

aby stały się dla nas Ciałem i Krwią na-

szego Pana Jezusa Chrystusa.  

Epikleza to nie jest tylko prośba  

o zesłanie Ducha Świętego, ale modli-

twa skierowana do całej Trójcy Świę-

tej: 

 Uświęć te dary… – wezwanie 

skierowane do Boga Ojca 

 … mocą Twojego Ducha… – 

prośba o zesłanie Ducha Świętego 

 …aby stały się dla nas Ciałem  

i Krwią naszego Pana Jezusa Chry-

stus – prośba o obecność Syna. 

W średniowieczu trwał spór czy 

przemiana darów dokonuje się pod-

czas epiklezy czy w słowach konsekra-

cji. Stwierdzono, że przemiana doko-

nuje się w słowach konsekracji, jednak 

trzeba mieć świadomość, że nie można 

oddzielnie traktować tych dwóch mo-

dlitw, dlatego tuż przed epiklezą klę-

kamy. 

 
Ks. Andrzej Lojtek 
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1. W piątek (13 I) przypada Dzień Fatim-

ski. Msza Święta, której przewodniczył 

będzie ks. Andrzej Bemowski, egzorcysta 

i proboszcz parafii pw. św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus, o godz. 18:00.  

Po Mszy Świętej modlitwa różańcowa. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sa-

kramentu rozpocznie się po Mszy Świętej 

o godz. 8:00. 

2. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliż-

sze dni: 

Niedziela,  

8 I 2017 

ul. Pomorska 86A  

nr 51-98, 86B 

Poniedziałek,  

9 I 2017 

ul. Pomorska 86C, 90A, 

90B nr 1-50 

Wtorek,  

10 I 2017 

ul. Pomorska 90B nr 51-

141, 90C, 94A nr 1-50 

Środa,  

11 I 2017 

ul. Pomorska 94A  

nr 51-98,  

94B, 94C nr 1-50 

Czwartek,  

12 I 2017 

ul. Pomorska 94C  

nr 51-98 

ul. Subisława 27AB,  

Subisława 32ABCDE 

Piątek,  

13 I 2017 

Kolędy nie będzie 

Sobota,  

14 I 2017 

ul. Subisława 21AB, 

23AB 

Niedziela,  

15 I 2017 

ul. Subisława 23CDEFG 

 

Dzień wcześniej ministranci powiadomią 

o mającej się odbyć wizycie. Kolędy roz-

poczynają się o godz. 16:00. Niech będzie 

to spotkanie całej rodziny na wspólnej 

modlitwie, której Bóg pragnie wysłuchać 

i błogosławić przez posługę kapłana. 

3. Na czas trwania kolędy biuro parafial-

ne będzie czynne w soboty od 9.30  

do 11.00 i w niedziele po Mszach Świę-

tych. 

4. Msza Święta zbiorowa za zmarłych  

w czwartek (12 I) o godz. 18:00. Intencje 

można składać w zakrystii. 

5. Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca 

w sobotę (14 I) o godz. 11.00 w szkole,  

na godz. 10:00 prosimy przynieść ciasta. 

6. Ofiary zebrane dzisiaj na tacę zostaną 

przeznaczone na cele inwestycyjne. Skła-

damy serdeczne podziękowania za Wa-

szą ofiarność. 

7. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

8. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowni-

czych i dobrodziejów naszego kościoła, 

śp.: Józefa Mowczan (l. 79) z ul. Pomor-

skiej, Annę Heyka (l. 82) z ul. Subisława, 

Juliana Zięba (l. 68) z ul. Sztormowej, 

których pożegnaliśmy w minionym ty-

godniu. Dobry Jezu, a nasz Panie… 

 



 
4 

 NIEDZIELA, 8 STYCZNIA 2017 R. – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

6.30 † Czesław i Lucyna 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej 
diecezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne 

9.30 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF na nowy rok dla Marianny  
i Jerzego i córki Grażyny z rodziną  
2) † Zenobiusz i Zofia 

11.00 Czesław (m) w 16 rocznicę śmierci oraz za rodziców z obojga stron 

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna w 55. rocznicę ślubu Haliny i Tadeusza Ciepielewskich i 75. rocznicę urodzin  
Haliny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

14.00 † Brunona (k), Irena, Kazimierz i Stanisław 
18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
19.30 † Antoni Rogowski i rodzice z obojga stron 

 PONIEDZIAŁEK, 9 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) W pewnej intencji 

8.00 
1) O uzdrowienie syna Dariusza, uwolnienie z nałogi i potrzebne łaski 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MBF dla Kazimierza z okazji  
75. urodzin 

18.00 † Małgosia w 32 rocznicę śmierci 

 WTOREK, 10 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wzrost wiary dla Tadeusza z okazji 
urodzin 
2) † Henryk Janicki 

18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

 ŚRODA, 11 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Marii 
Koźmińskiej z okazji 31. urodzin 

8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 O uzdrowienie syna Dariusza, uwolnienie z nałogi i potrzebne łaski 

 CZWARTEK, 12 STYCZNIA 2017 R.  

7.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

8.00 O uzdrowienie syna Dariusza, uwolnienie z nałogi i potrzebne łaski 

18.00 † Zbiorowa za zmarłych 

 PIĄTEK, 13 STYCZNIA 2017 R. – DZIEŃ FATIMSKI  

7.00  

8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 

1) † Józef Żywicki w 1 rocznicę śmierci, rodzice i teściowie 
2) † Teodozja (k) w 32 rocznicę śmierci, Józef, Sabina, Szczepan, Leon 
3) † Adolfina (k) w 3 rocznicę śmierci 
4) † Bolesław Mejer 

 SOBOTA, 14 STYCZNIA 2017 R. –  

7.00 
1) † Roman, rodzice, brat, ks. Franciszek i ks. Paweł 
2) Za Franciszkę (k) i Marię z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę MBF 

8.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Za zmarłych z rodziny Ireny i Sławomira 

18.00 † Klara w 7 rocznicę śmierci, Alfons, dziadkowie z obojga stron 

 
 

 


