
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego 
Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama 
pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On sam był 
duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być 
ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość. 

Święto zostało wprowadzone przez 
papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą 
wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 
13 stycznia (ostatni dzień oktawy). 
Reforma Soboru Watykańskiego II 
(1969) - przeniosła je na niedzielę po 
Objawieniu Pańskim. 

Jednakże nigdy chyba w pełni nie 
będziemy mogli pojąć znaczenia i sen-
su sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi 
Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako 
„zadeklarował”: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam 
upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka 
naszego życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu 
pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą  
i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela 
Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemy-
ślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konse-
kwencji i zobowiązań.                 Żródło: Niezbędnik katolika (www.niedziela.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie.  

W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako 
prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. […] Ten epizod z życia 

Jezusa musi być wielkiej wagi, skoro Kościół wyróżnił go osobnym 
świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego 
uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją 
misję nauczycielską. Miał wtedy około trzy-
dziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj 
żydowski pozwalał występować publicznie 
przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa 
została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał 
Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma 
prawo przemawiać w imieniu Boga.  

Wydarzenie to ukazuje również objawienie 
się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. 
Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch 
Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Skąd jednak wiadomo, 
iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten wyjaśnia nam św. 
Jan Apostoł w swojej Ewangelii: Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem 

Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba 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 nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 

Synem Bożym (J 1, 32-34). 

Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z 
Nazjanzu (†390), który głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). […] I 
my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę.  

W 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jak informowaliśmy w tym roku nie może odbyć się tradycyjna wizyta 

duszpasterska. Z tego też powodu pragniemy zarosić w tym tygodniu do 

wspólnej modlitwy w katedrze o godz. 18.00 podczas Mszy św. mieszkańców:  

❖ w poniedziałek, 11 stycznia - ul. Wiślana, Gdańska, Ślepa, 

Katedralna, Zamkowa Góra, Magazynowa, Zbożowa  

i Pl. Plebiscytowy, 

❖ we wtorek, 12 stycznia - ul. Łąkowa, Górna, Podjazdowa, 

Starozamkowa, 

❖ w środę, 13 stycznia - ul. Batalionów Chłopskich, 

❖ w czwartek, 14 stycznia - ul. Braterstwa Narodów (całość), 

❖ w piątek, 15 stycznia - ul. Żwirki i Wigury, Zduńska, Żelazna,  

Mała, Kręta, Widok, 

❖ w sobotę, 16 stycznia - Korzeniewo 

 

W czasie tych Eucharystii będziemy Bogu dziękowali za miniony rok,  

a jednocześnie razem będziemy prosić o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i potrzebne łaski w nowym roku, jednocześnie pamiętając, by wznieść nasze 

modlitwy do Boga pełnego miłosierdzia za tych, którzy odeszli do Wieczności. 

Podczas każdej Mszy św. na jej zakończenie będzie odmówiona specjalna 

modlitwa błogosławieństwa Waszego domu, a po niej będziecie mogli zabrać 

ze sobą do domu wodę święconą, którą pokropicie wasze mieszkania. W czasie 

każdej Mszy św. ofiary zebrane na tace przeznaczymy na utrzymanie  

i funkcjonowanie naszej parafii. 

2. Jednocześnie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony 

parafian, istnieje możliwość, aby do swojego domu zaprosić księdza wraz  

z wizytą duszpasterską. Rodziny, które chciałyby, aby ich dom odwiedził 

ksiądz w ramach tzw. kolędy prosimy, aby wyraziły taką chęć w zakrystii, 

kancelarii lub zgłaszając się do księdza Przemysława – nr tel. 512-774-377. 

3. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

4. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za zmarłych jak 

również z prośbą o boże błogosławieństwo dla żyjących. 

 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

 

† Alicja Krzysztofiak, l. 56; 

† Adam Kędziora, l. 43; 

† Mieczysław Kmiecik, l. 63. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

10.01. – Niedziela Chrztu Pańskiego 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (10) 

9.30 † Włodzimierz Bryksa 10 rocznica śmierci, zmarli rodzice, siostra Krystyna 

9.30 
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Arlety i 

męża 

11.00 † Jan Biernat z okazji urodzin 

11.00 † Rodzice: Maria (3 rocznica śmierci) i Jan (46 rocznica śmierci) Borowiec 

12.30 † ks. Zenon Szerle w 30 dzień po pogrzebie 

12.30 
† Tadeusz Tosik 30 rocznica śmierci, Aleksandra(f) Tosik 28 rocznica śmierci, Jerzy, Marianna i Elżbieta 

Ambruszkiewicz oraz zamarli z rodzin: Tosik i Ambruszkiewicz 

18.00 † Para Prezydencka: Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 

11.01. – Poniedziałek 

7.00 † Dawid Ożdżoński w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Paweł Jutta i zmarli z rodziny 

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (11) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: ul. Wiślanej, Gdańskiej, 
Ślepej, Katedralnej, Zamkowa Góra, Magazynowej, Zbożowej i Pl. Plebiscytowy. 

12.01. – Wtorek  

7.00 † Krzysztof Kannenberg w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Kazimierz Glinka w 2 rocznicę śmierci 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (12) 

18.00 † Jacek Kobylarz 5 rocznica śmierci dziadkowie z obojga stron 

18.00 † Stanisława (f) Stefaniak 18 rocz. śmierci 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: ul. Łąkowej, Górnej, 

Podjazdowej, Starozamkowej. 

13.01. – Środa 

7.00 † Marek Iata w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (13) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: ul. Batalionów Chłopskich. 

14.01. – Czwartek 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (14) 

7.00 † Henryk Wojtaś w 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: ul. Braterstwa Narodów 

(całość). 

15.01. – Piątek 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (15) 

7.00  † Jan Kamiński w 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Paweł Szwarc z okazji urodzin 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: ul. Żwirki i Wigury, 

Zduńskiej, Żelaznej, Małej, Krętej, Widok. 

16.01. – Sobota  

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (16) 

7.00 † Stanisława (f) Durman w 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Michał w 40 rocznicę śmierci 

18.00 † Ewa Chmielecka 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dominiki i Przemysława w 3 m-ce po ślubie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców Korzeniewa. 

17.01. – II Niedziela Zwykła 

7.30  † Elżbieta Bolechowska 

7.30 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (17) 

9.30 † Tadeusz Bożek w 14 rocznicę śmierci - intencja od córki i syna Wiesława z rodziną 

9.30 † Bernard Graban w 8 rocznicę śmierci 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dawida i Klaudii w 3 m-ce po ślubie 

11.00 † Renata Włodarczyk w rocznice ziemskich urodzin i zmarli z rodziny Włodarczyk 

12.30 † Władysław i Marianna Wielgosz i zmarłe rodzeństwo 

12.30 † Jadwiga Bik w 10 rocznicę śmierci 

18.00 
† Urszula Kępska 6 rocznica śmierci, Antoni Kępski, Maria Jurkiewicz, zmarli z rodzi: Kępskich, Penkalów, 

Jakubowskich 


