
INTENCJE  MSZALNE   11  -  17  I   2015 

 

 

Poniedziałek   11  I 

   7.00  1)++ Marianna i Józef 

            2)  O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msz święta gregoriańska 

  18.30 ++ Janina Kossakowska w 42 r. śmierci i Wacław Kossakowski 
 

Wtorek    12  I 

  7.00  O Boże Błogosławieństwo, opiekę M. B. i dary Ducha Świętego dla rodziny 

  7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska  

18.30  ++ Helena w 4 r. śmierci, Eugeniusz / z okazji imienin / Pulchny 
 

Środa   13  I 

   7.30  + S. Zofia Dziedzic w 1 r. śmierci 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Zbigniew 

 
 

Czwartek  14  I 

   7.00  ++ Rozalia, Jan, Ryszard 

   7.30  ++  Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Jolanta i Robert Bojda 
 

 Piątek    15  I 
    7.00  1)  O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę M. B. dla Barbary 

             2)  + Zdzisław Garusiński od wnuka Tomasza 

    7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

  18.30  ++ Tadeusz i Andrzej 

 

Sobota  16  I 

   7.00 1)  + Fryderyk Filek 

           2)  + Marian Romanowski  

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Nowenna: Dziękczynno-błagalna o szczęśliwą podróż dla Gabriela,  

            dla Bożeny, Wiktorii, Marii i Piotra o Boże Błogosławieństwo dla nich  

    

Niedziela  17  I 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Anny z okazji urodzin 

  9.00  + Waleria Szczurek w 4 r. śmierci 

10.30 ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

12.00 + Jan Tekiela w 3 r. śmierci  

13.15  Za Parafian 

17.00  + Kazimierz Zygmunt w 14 r. śmierci 

18.30  + Piotr Ciaranek 

20.00  ++ Jan Bednarczyk w r. śmierci 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  /  Łk  3, 15 – 16. 21 - 22  / 
 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie  

jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 

mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 

chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił 

na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 

 

REFLEKSJA 

Tyś jest mój Syn umiłowany…  . Pan Bóg potwierdza proroctwa i zapowiedź św. Jana 

Chrzciciela. Sam daje świadectwo. Robi to w czasie chrztu Pana Jezusa. My też jesteśmy 

ochrzczeni. Nasz chrzest był inny niż ten, którego udzielał św. Jan. Ale od tego momentu 

jestem dzieckiem Bożym. Co jeszcze muszę zrobić, żeby usłyszeć od Pana Boga takie 

wyróżnienie – ty jesteś moim umiłowanym synem, moją umiłowaną córką ??? 

 

Chrzest Pana Jezusa. 

Pan Jezus już jako dorosły, 30 letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana 

Chrzciciela przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, stanął obok grzeszników, wraz z 

nimi wstąpił w wody Jordanu. W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca 

jako Syn posłany dla dokonania zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swoim świadectwem 

Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, a na Jezusa zstępuje 

Duch Święty.  Z nieba słychać głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie 

Od uroczystego aktu chrztu Pan Jezus rozpoczyna swoją misję nauczycielską. Miał wtedy 30 

lat, gdyż dopiero od tego wieku prawo żydowskie pozwalało publicznie występować przed 

innymi i nauczać. W tym wydarzeniu po raz pierwszy występuje cała Trójca Święta: Bóg 

Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w 

postaci gołębicy. Święty Jan apostoł-ewangelista podaje nam miejsce tego wydarzenia: 

działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. W tym 

miejscu przecinały się dawne szlaki handlowe, a Jordan jest tam dość płytki i nadaje się do 

bezpiecznego przekroczenia go. Jest to miejsce szczególne. Tam według biblistów, 800 lat 

wcześniej miał się ukrywać prorok Eliasz. To miejsce wybrał Jan zwany Chrzcicielem, aby 

zapowiadać, że oczekiwany Zbawiciel już przyszedł na ziemię i jest między ludźmi. Ci 

którzy, przyjmowali wezwanie Jana, na znak pokuty i gotowości do poprawy swojego życia, 

wchodzili z nim do rzeki i dokonywali symbolicznego obmycia. 



 

Rytualne obmycia były znane w starożytności w wielu kulturach i religiach. Był to 

zewnętrzny znak, wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości 

zadośćuczynienia za nie.  W Babilonii istniało święte miasto Eridu, w którym dokonywano 

oczyszczającego obmycia. W Syrii praktykowano oczyszczenie w ogniu i wodzie. W Indiach 

do dnia dzisiejszego dokonywane są rytualne kąpiele w Gangesie. Święto Chrztu Pańskiego z 

jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, który przyszedł na świat 

aby nas zbawić, a z drugiej  strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. 

 

Sakrament Chrztu. 

Obok Bierzmowania i Eucharystii należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Chrzcić oznacza zanurzać w wodzie. Pan Jezus ustanowił ten sakrament, słowami 

skierowanymi do apostołów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,  udzielając im 

chrztu w imię; Ojca i Syna i Ducha Świętego.  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

chrztu udzielano dorosłym. Przygotowanie do tego sakramentu trwało nieraz nawet kilka lat. 

Czas przygotowania nazywany był katechumenatem. Chrztu udzielano w sposób bardzo 

uroczysty w Wielką Sobotę – w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Z czasem przyjął się 

zwyczaj udzielania chrztu dzieciom. Jednak nie zanikła praktyka udzielania chrztu dorosłym, 

którzy z różnych powodów nie przyjęli tego sakramentu. Chrzest jest konieczny do 

zbawienia, dla tych, którzy poznali ewangelię i mają możliwość przyjęcia go. W razie 

zagrożenia życia, chrztu może udzielić każdy człowiek pod warunkiem, że uczyni to w 

dobrej wierze, a polewając wodą głowę ochrzczonego wypowie słowa: ja ciebie chrzczę w 

imię; Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie 

grzechy osobiste (w przypadku dorosłych), a także kary za grzechy. Włącza do wspólnoty 

Kościoła, daje udział w życiu Trójcy Świętej, a także daje cnoty; wiarę, nadzieję i miłość.  

Przy udzielaniu tego sakramentu obecni są również rodzice chrzestni. Mają oni towarzyszyć 

ochrzczonemu w jego chrześcijańskim życiu, pomagać lub jeżeli zajdzie taka potrzeba 

zastępować rodziców ochrzczonego. Wymaga się (mówi o tym Prawo Kanoniczne), aby 

kandydat na rodzica chrzestnego spełniał następujące warunki: 

-  miał ukończone 16 lat 

-  przyjął  Sakrament Bierzmowania 

- był osobą wierzącą i praktykującą (nie może być rodzicem chrzestnym ktoś, kto nie 

przystępuje do sakramentu pokuty i Eucharystii – np. osoba żyjąca w związku 

niesakramentalnym) 

 

Chrzest w innych wspólnotach chrześcijańskich. 

W Kościele Prawosławnym chrzest jest znakiem oczyszczenia z grzechu, odrodzenia 

duchowego oraz zjednoczenia z Kościołem. Można go udzielić najwcześniej ósmego dnia po 

narodzeniu dziecka. Dokonywany jest przez trzykrotne zanurzenie (rzadziej polanie) oraz 

wypowiedziane słowa: Chrzczony jest sługa Boży… (imię chrzczonego) w imię Ojca-amen i 

Syna-amen i Ducha Świętego-amen. Bezpośrednio po chrzcie z reguły udzielany jest 

Sakrament Bierzmowania i Komunii Świętej.  

W wyznaniach protestanckich poglądy na chrzest są podzielone. W większości Kościołów 

ewangelickich praktykowany jest chrzest dzieci. W Kościołach ewangelikalnych 

(adwentyści, baptyści, zielonoświątkowcy, wolni chrześcijanie i inni) praktykuje się chrzest 

przez zanurzenie, jedynie wiernym dorosłym.  

/ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

 NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO 
 

1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św. 

o godz. 10.30 pobłogosławimy dzieci i matki w stanie błogosławionym. Shola dziecięca 

zaprasza na jasełka po Mszach św. o godz: 10.30, 12.00 oraz o godz. 16.20 

2. W najbliższą niedzielę, 17 stycznia w dolnym kościele spotkanie z przedstawicielem 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, br. Henrykiem Cisowskim, dyrektorem Dzieła 

Pomocy św. Ojca Pio. Będzie to ostatnie spotkanie w ramach comiesięcznych spotkań z 

zakonnikami z okazji Roku Życia Konsekrowanego. 

3. W tym tygodniu: w środę różaniec o godz. 17.45. W czwartek całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu, z Jutrznią na rozpoczęcie i nabożeństwem do Najdroższej Krwi 

Pana Jezusa, na zakończenie. W piątek po wieczornej Mszy świętej Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. W sobotę Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia po Mszy świętej wieczornej. 

4. W najbliższą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 10.30 i 12.00 będziemy gościć 

Dziecięcy Zespół Regionalny im. Heródka z Lipnicy Wielkiej. Kolędnicy ubogacą liturgię 

śpiewem kolęd, a po Mszy świętej o godz. 10.30 przedstawią w kościele program kolędniczy 

i złożą nam gwarą życzenia noworoczne. Dziękujemy chórowi Amicus za kolędowanie w 

okresie Bożego Narodzenia.  

5. Plan kolędy w bieżącym tygodniu. 
Poniedziałek 11 I 

Ks. Proboszcz    ul. Na Błonie 9a, kl. XI,  od godz. 14.00 

Ks. Jan Franczak   ul. Na Błonie 11,kl. VI,VII,  od godz. 15.00 

Ks. Jacek Konieczny ul. Jabłonkowska 17, od godz. 15.00 

Ks. Bogdan Jeleń   ul. Na Błonie 9a, kl. I,II, od godz. 15.00 
Wtorek  12 I 

Ks. Proboszcz  ul. Zarzecze  od godz. 14.00 

Ks. Jan Franczak ul. Na Błonie 11, kl. VIII, od godz. 15.00 

Ks. Bogdan Jeleń ul. Na Błonie 9a, kl. III, IV  od godz. 15.00 

Ks. Łukasz Wielocha ul. Machaya  od godz. 15.00 
Środa  13 I 

Ks. Proboszcz ul: Arciszewskiego, Strzałkowskiego od godz. 16.00 

Ks. Jan Franczak ul. Na Błonie 11, kl. V  od godz. 15.00 

Ks. Bogdan Jeleń ul. Na Błonie 9a kl. V   od godz. 15.00 

Ks. Jacek Konieczny ul. Jabłonkowska  19   od godz. 15.00 

Ks. Łukasz Wielocha  ul. Piwnika  od godz. 15.00 
Czwartek  14  I 

Ks. Proboszcz  ul. Na Błonie 13a, kl. I,II,III,IV   od godz. 14.00 

Ks. Bogdan Jeleń ul Balicka 14b, kl. I,II,III,IV   od godz. 15.00 

Ks. Łukasz Wielocha ul. Armii Krajowej 93, kl. VI  od godz. 17.30 
Piątek  15  I 

Ks. Proboszcz ul. Na Błonie 15, kl. VI,VII,VIII,IX,X   od godz. 14.00 

Ks. Bogdan Jeleń  ul. Balicka 14b, kl. V,VI,VII,VIII,IX       od godz. 15.00 

Ks. Łukasz Wielocha  ul. Balicka 12a    od godz. 17.00 
Sobota  16  I 

Ks. Proboszcz  ul: Jabłonkowska(domy),Justowska, Olkuska od godz.10.00 

Ks. Bogdan Jeleń ul Wiedeńska   od godz. 10.00  (przerwa od 16.30 – 18.00)  

Ks. Łukasz Wielocha ul: Ochlewskiego, Prystora, Kowalskiego, Pileckiego od godz.10.00 

 


