INTENCJE MSZALNE 9 - 15 I 2017
Poniedziałek 9 I
7.00 + Józef Kaziród / od siostrzeńca Andrzeja
7.30 O świętość życia w rodzinie
18.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
Wtorek 10 I
7.00 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
7.30 + Barbara Mak
18.30 + Krystyna
Środa 11 I
7.00 + Agata Konieczna w 1 r. śmierci
7.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
18.30 Dziękczynna za opiekę Bożą, z prośbą o dalsze łaski i Błogosławieństwo
dla Stanisława i rodziny
Czwartek 12 I
7.00 + Feliksa Majewska
7.30 Józef Pyrzyński
18.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
Piątek 13 I
7.00 1) + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
2) ++ Stefania i Józef Janiś. Anna i Józef Kuśnierz
7.30 O Miłosierdzie Boże i dar nieba dla + Edwarda Miziołka
18.30 + Artur Śliwa
Sobota 14 I
7.00 1) O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski
dla Barbary
2) + Jan Sieradzan w 23 r. śmierci
7.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
18.30 + Fryderyk Filek w 3 r. śmierci
Niedziela 15 I
7.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii i Edwarda Brandysów
9.00 + Zofia Miśkowiec
10.30 + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska
12.00 ++ Janina i Wacław Kossakowscy i zmarli z rodziny
13.15 Za Parafian
17.00 + Jan Tekiela w 4 r. śmierci
18.30 ++ Bronisław i Helena Malina
20.00 ++ Zenon i syn Przemysław Konarzewscy / od sąsiadów
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 3, 13-17 /
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan
powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do
mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp 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 się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak
gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie.

REFLEKSJA
Jezus staje w jednym szeregu z grzesznikami i prosi o chrzest. Po tym wydarzeniu
słyszymy świadectwo samego Boga Ojca. Może, trochę inaczej interpretując to
wydarzenie ewangeliczne, warto pamiętać; ciągle jestem umiłowanym dzieckiem Boga,
nawet wtedy, gdy tak jak inni grzesznicy potrzebuję oczyszczenia.

Chrzest.

To pierwszy i najważniejszy Sakrament, który wprowadza nas w życie
nadprzyrodzone. Stajemy się Dziećmi Bożymi. Warto przypomnieć, czym jest. Sakrament
chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje
zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako
„nowe stworzenie”. Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w
Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Uznał, że podobnie jak
Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe
znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła. Jezus dał Apostołom nakaz: „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było zwyczaju udzielania sakramentu
chrztu dzieciom. Przygotowanie dorosłych osób do przyjęcia tego sakramentu trwało nawet
kilka lat. Okres przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
nazywany był katechumenatem. Przygotowanie to obejmowało cztery etapy
(prekatechumenat – czyli pierwsze głoszenie Ewangelii człowiekowi, katechumenat ścisły
–

czyli systematyczna katecheza trwająca niekiedy kilka lat, okres oświecenia i oczyszczenia,
przeżywany w okresie Wielkiego Postu przed przyjęciem sakramentów inicjacji i zwierający
wiele obrzędów specjalnie przygotowanych dla kandydatów do chrztu, wreszcie mistagogia
– czyli czas następujący bezpośrednio po przyjęciu wspomnianych sakramentów). Niektórzy
wierni czekali z chrztem aż do śmierci, aby podjąć decyzję w pełni świadomą, a przy okazji
otrzymać rozgrzeszenie z całego życia, łącznie z grzechem pierworodnym. Ostatecznie w
Kościele przyjął się zwyczaj chrztu dzieci. Jednak nie zanikła zupełnie praktyka udzielania
tego sakramentu także osobom dorosłym, które z różnych względów nie przyjęły chrztu w
dzieciństwie. W takiej sytuacji dorośli muszą przejść odpowiednie przygotowanie.
Sakrament chrztu może przyjąć każdy, kto nie był wcześniej ochrzczony. Chrzest jest
konieczny do zbawienia dla tych, którzy poznali Ewangelię i którzy mieli możliwość
proszenia o ten sakrament. W razie konieczności (np. zagrożenie życia nie ochrzczonego
dziecka), może ochrzcić każda osoba, pod warunkiem, że chce uczynić to, co czyni Kościół,
gdy chrzci. Wystarczy odrobina wody, którą zostanie polana głowa kandydata i
wypowiedzenie formuły chrzcielnej: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary
za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje
uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje
również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością i darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony
zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym znamieniem i już na zawsze należy do
Chrystusa.

Chrzest i ważność Chrztu udzielanego w Kościołach niekatolickich. W styczniu 2000 roku,
podczas Tygodnia Ekumenicznego, została podpisana wspólna Deklaracja o wzajemnym
uznawaniu Sakramentu Chrztu w Kościele katolickim i Kościołach niekatolickich w Polsce.
Tą deklaracje podpisały i respektują następujące Kościoły: Kościół EwangelickoAugsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany,
Kościół Katolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Polski
Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Chrzest

w Kościele greckokatolickim. Zgodnie z decyzją Synodu Biskupów i dekretem
głowy Kościoła greckokatolickiego abp. Światosława Szewczuka od 4 stycznia 2016 roku
obowiązuje praktyka udzielania dzieciom Komunii świętej podczas Sakramentu Chrztu. Od
dawna w Kościele greckokatolickim Sakrament Chrztu świętego jest połączony również z
udzieleniem bierzmowania. Teraz będzie mu towarzyszyła również Komunia święta.

Chrzest to wielkie wydarzenie w życiu człowieka. Dlatego Sakrament Chrztu jest udzielany
w sposób bardzo uroczysty. Kiedyś symbolicznie, tylko w Wielką Sobotę. Współcześnie w
czasie niedzielnej Eucharystii. W naszej wspólnocie parafialnej, Sakrament Chrztu
udzielany jest zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Gdy jest taka potrzeba duszpasterska, to w każdą niedzielę po
Mszy świętej. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO CHRZTU PANSKIEGO

1) Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Podczas Mszy
świętej o godz. 10.30 pobłogosławimy dzieci i matki oczekujące potomstwa. W czasie mszy
świętej o godz. 13.15 ochrzcimy nowych parafian. Po Mszach o godz: 10.30, 12.00 i o godz.
16.20 w kościele dolnym Jasełka scholi dziecięcej Boże Nutki. 2) W dni powszednie Msze
święte w dolnym kościele. 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 Bożego Miłosierdzia. 3) W czwartek, 12 stycznia o godz. 17.00, w Bożym
Młynie spotkanie z ojcem Robertem Wieczorkiem, Kapucynem, misjonarzem pracującym w
Republice Środkowoafrykańskiej. Zapraszamy. 4) Przyjęliśmy rezerwację Mszy świętych
gregoriańskich do końca roku 2018. Możliwość rezerwacji kolejnych terminów od
października bieżącego roku. 5) Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w adoracji nocnej w
Kaplicy Adoracji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, we wtorek 24
stycznia. Adoracja od godz. 21.00 do 1.00. Wyjazd autokaru z parkingu pod kościołem o
godz. 20.00. Zapisy w zakrystii. 6) Plan kolędy w tym tygodniu:
9 I (poniedziałek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 79,kl. V i VI
ul. Armii Krajowej 81, kl.I
9 I ks. Bogdan od godz. 16.00 / ul. Armii Krajowej 89, kl. I,II,III,IV,V
10 I (wtorek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 81,kl. II,III,IV
10 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 11, kl. I,II,III
10 I ks. Łukasz od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 3b,kl. I,III
10 I ks. Jacek Konieczny od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 3b, kl.II,IV
11 I (środa) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 81, kl.V,VI,VII,VIII,IX
11 I ks. Jan Franczak od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 11a, kl. I,II
11 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 11, kl. IV,V,VI
11 I ks. Łukasz od godz. 15.45 / ul. Balicka 14b, kl. I,II,III,IV
12 I (czwartek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 93,kl.I,II
12 I ks. Jan Franczak od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 11a, kl. III,IV
12 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 11, kl. VII,VIII,IX
12 I ks. Łukasz od godz. 15.45 / ul. Armii Krajowej 85,kl. IX,X
13 I (piątek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 93, kl. III,IV
13 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 13a,kl. V,VI,VII,VIII
13 I ks. Jacek Konieczny od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 13a,kl. I,II,III,IV
13 I ks. Łukasz od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 13,kl.VII,VIII,IX,X
14 I (sobota) ks. Proboszcz od godz. 10.00 / ul: Ochlewskiego, Prystora,
Kowalskiego, Pileckiego
14 I ks. Jan Franczak od godz. 10.00 / ul Na Błonie 11a,kl. V,VI,VII
14 I ks. Bogdan od godz. 10.00 / ul: Justowska, Strzałkowskiego,
Arciszewskiego, Zarzecze
7. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jerzego Brańkowskiego.
odpoczynek, racz Mu dać Panie...

…Wieczny

