
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 14 stycznia do 20 stycznia 2019 

 

Poniedziałek, 14 stycznia  
7.00  1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska  

7.30  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski i opiekę MB w parcy zakonnej dla s. Anny 
18.30  +Bronisław Paloc – int. od Ireneusza z rodziną 

Wtorek, 15 stycznia  
7.00 ++Genowefa i Marian Adamscy z okazji imienin i urodzin 
7.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

18.30 +Ireneusz 

Środa, 16 stycznia  
7.00 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 
7.30 +Janina Lembas – int. od VII Róży Różańcowej  

18.30 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia: 1. O bł. Boże i opiekę MB Miłosierdzia 
dla Wacława i Pawła Latasiewiczów z Rodzicami; 2. O zdrowie dla Wiktora i bł. Boże dla 
Rodziny  

Czwartek, 17 stycznia  
7.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

7.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 
18.30 +Jan Koper 

Piątek, 18 stycznia  
7.00 ++Hermina (ona), Florian, Jan  

7.30 ++Aniela i Ludwik Oliwowie 
18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

Sobota, 19 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA 

PELCZARA, BISKUPA  
7.00 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 
7.30 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Mariusza Suska w dniu imienin – 
int. od Parafian 

18.30 +Fryderyk Filek w 5 rocz. śm. 

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 stycznia  
7.30  ++Mieczysław, Anna, Piotr 
9.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB oraz zdrowie dla Mateusza w 18 

rocz. ur. 
10.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 
12.00 O bł. Boże i opiekę MB dla Macieja i Marcina 

13.15 +Marian w 14 rocz. śm. i +Zenon w 4 rocz. śm.  
17.00 +Marian Katra 
18.30 +Stanisław Szuba w 3 rocz. śm.  

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 21, 25-28. 34-36/ 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga naro-

dów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 

strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obło-

ku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i pod-

nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżar-

stwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka 

jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 

tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

 

REFLEKSJA 

 

 Chrzest uświęca nie Jezusa, ale nas. Nasz chrzest, przyjmowany 

w imię Trójcy Świętej, czyni nas dziećmi, w których Bóg ma upodoba-

nie. 

 



CHRZEST JEZUSA  

Z chrztem Jezusa w Jordanie jest pewien problem: choć powszechnie kojarzy się nam z przyję-

ciem nowego członka do wspólnoty Kościoła – nie był sakramentem. O sakramentach możemy mówić 

dopiero po śmierci Chrystusa na krzyżu, Który jest źródłem ich skuteczności. Czy jednak nie ma tu 

związku? 
Chrzest Pański kończy okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jednak w kościołach śpiewane są 

kolędy, a sceneria przypominająca okres Bożego Narodzenia ze stajenką betlejemską zdobi kościoły aż do 

2 lutego. Pierwotnie święto Chrztu Pańskiego obchodzone było 13 stycznia, a więc w oktawę po Obja-

wieniu Pańskim. Reforma soborowa zdecydowała o ustanowieniu Niedzieli Chrztu Pańskiego przypada-
jącej zawsze po 6 stycznia. 

O co więc chodzi w spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem u wód Jordanu? O ile Jan Chrzci-

ciel jest łącznikiem pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, o tyle Jezus należy już całkowicie do epoki 

Kościoła. Stary Testament wiąże się z objawieniem Boga Ojca. W Nowym Testamencie najpierw objawia 
się Syn Boży w tajemnicy swego narodzenia, a później objawia się także Trójca Święta. I ten ostatni etap 

ma miejsce właśnie przy okazji chrztu w Jordanie. Niektórzy interpretatorzy tych faktów zwracają uwagę 

na wyjątkową pedagogikę Boga, który nie od razu objawia prawdę o swojej Trójosobowej egzystencji. W 

czasach starożytnych monoteizm nie należał ani do jedynych form wiary, ani nawet do dominujących. 
Ludy otaczające Żydów chętniej wyznawały wiarę politeistyczną, a zatem zbyt wczesne objawienie się 

Trójcy Świętej niosłoby ze sobą niebezpieczeństwo opacznego zrozumienia tej prawdy. 

Przyjrzyjmy się zatem opisom ewangelicznym. O wydarzeniu nad Jordanem piszą trzej ewange-

liści synoptyczni: Marek, Mateusz i Łukasz. Ich relacje są dość podobne i nawet możemy stwierdzić, że 
podobna jest struktura ich wypowiedzi. A zatem wszyscy wspominają o postaci Jana Chrzciciela, o 

chrzcie i o słowach: To jest mój Syn umiłowany, wypowiedzianych przez Boga Ojca. Jest też mowa o 

Duchu Świętym, który zstępuje na Chrystusa. 
W Ewangelii wg św. Marka Jezus wspomina o wypełnieniu wszystkiego sprawiedliwie. Znaw-

cy Biblii są zgodni, że Jezus doskonale zdawał sobie sprawę ze swojego posłannictwa zapisanego już w 

księgach Starego Testamentu. Jednym z elementów tego spełnienia miał być chrzest, którego on nie 

potrzebował, gdyż sam był bez grzechu. Jeśli jednak Zbawiciel decyduje się na ten gest oczyszczenia w 
wodach Jordanu, to czyni to po to, by symbolicznie pokazać, iż bierze na siebie grzechy całej ludzkości. 

Wydarzenie znad Jordanu trzeba zatem interpretować w kategoriach teologicznych. Jezus obja-

wia swoje Boże Synostwo. Nie można powiedzieć, że Chrystus staje się Synem w chwili chrztu, ale że 

był nim od zawsze w Duchu Świętym. 
Ciekawe światło na Chrzest Pański rzuca Benedykt XVI w swej książce pt. Jezus z Nazaretu”. 

Według autora, znaczenie chrztu Jezusa ukaże się dopiero na krzyżu. Jego chrzest w Jordanie polega na 

wewnętrznej zgodzie na ofiarę Krzyża. Jak napisał Papież, „tylko w tym kontekście zrozumiały się staje 

chrzest chrześcijański. Antycypacja śmierci na krzyżu, która miała miejsce w chrzcie Jezusa, i antycypa-
cja zmartwychwstania, zapowiedzianego głosem z nieba, stała się rzeczywistością. Tak więc udzielany 

przez Jana chrzest wodą wypełnia się w chrzcie życia i śmierci Jezusa. 

Benedykt XVI zwraca też uwagę, że w wydarzeniu chrztu w Jordanie należy się dopatrywać 

momentu powołania, początku Jezusowej misji. Ten, który do tego czasu prowadził zupełnie zwyczajne 
życie w prowincji Galilei, przeżył tu radykalne wydarzenie; tutaj pojawiła się w nim świadomość Jego 

szczególnej relacji do Boga i własnego posłannictwa religijnego. 

Chrzest Jezusa jest wypełnieniem pierwszej pieśni o Słudze wybranym przez Boga i posłanym 

po to, by głosił ludom prawo i zbawienie. Nie jest zatem przypadkiem, że od momentu chrztu Jezusa 
mówimy o początku Jego publicznej działalności. 

Choć chrzest Jezusa nie był sakramentem, nie można nie dostrzec w nim związku z obrzędem, 

dzięki któremu nowi członkowie Kościoła są uwalniani od grzechu pierworodnego. Jan Paweł II podczas 

jednej z audiencji generalnych w 1998 r. tak o tym mówił: Zanurzenie w tajemnicę paschalną Chrystusa 
sprawia, że chrześcijański chrzest ma znacznie większą wartość niż żydowskie i pogańskie obrzędy 

chrzcielne – owe obmycia, które miały oznaczać oczyszczenie, lecz nie mogły zgładzić grzechów. Chrze-

ścijański chrzest jest natomiast skutecznym znakiem, który rzeczywiście dokonuje oczyszczenia sumień, 

komunikując oczyszczenie grzechów. Ponadto przynosi dar znacznie większy: nowe życie zmartwychwsta-
łego Chrystusa, radykalnie przemieniające grzesznika. 

Dzięki zbawczej śmierci Chrystusa starożytne obrzędy, spełniające jedynie symboliczny akt 

oczyszczenia z grzechów, przemieniają się w sakramenty, których skuteczność jest nieporównywalna. 

Bramą zaś wspomnianych sakramentów jest chrzest, który otwiera drogę do zbawienia. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  

 

 1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.  W województwie 

małopolskim trwają ferie zimowe. Rozpoczyna się również pielgrzymka młodych z naszej parafii na 

Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Prosimy o modlitwę w intencji bezpiecznego, regenerującego moc 

ducha i ciała dzieci, młodych i tych, który mogą sobie na taki wypoczynek pozwolić.  
 W środę co miesięczna nowenna do MB Miłosierdzia z Mszą św. o 18.30 odprawioną w ofia-

rowanych intencjach i nabożeństwem. W czwartek wspomnienie św. Antoniego, opata. W naszym koście-

le o 18.00 nabożeństwo do św. Jana Pawła II, patrona rodzin, jak w każdy trzeci czwartek miesiąca.  

 2. Kancelaria podczas kolędy urzęduje jak zwykle. Okazja do spowiedzi przed wieczorną Mszą 
św. w dni powszednie od godziny 18.00. W pierwszym tygodniu jadłodajnia dla bezdomnych i potrzebu-

jących nie działa. 

 Istnieje możliwość rezerwacji terminów Mszy św. gregoriańskich w 2020 roku na wrzesień i 

listopad. 
 3. Róże różańcowe rozpoczynają sezon pielgrzymkowy tradycyjnie pielgrzymką na Jasną Górę i 

do sanktuarium w Gidlach, w sobotę 19 stycznia. Wyjazd o godzinie 7.30 z parkingu przy kościele. Są 

jeszcze wolne miejsca. Można się zapisać w zakrystii. Zapisy na wrześniową autokarową 10-dniową 
pielgrzymkę na Bałkany do połowy lutego br. Szczegóły i możliwość zapisów w zakrystii lub w kancela-

rii w godzinach urzędowania.  

 4. Pracownicy firmy RDUCH z Godowa na Śląsku zainstalowali do trzytygodniowego testowa-

nia nowe, cyfrowe nagłośnienie w kościele górnym. Co jakiś czas przyjmowaliśmy krytyczne uwagi 
dotyczące nagłośnienia. Teraz powinniśmy odczuć znaczącą poprawę słyszalności i zrozumienia przeka-

zywanego słowa, o ile przekazujący słowo będą się stosować do elementarnych zasad związanych z uży-

waniem nagłośnienia. Pomiary wykonane specjalistyczną aparaturą wyraźnie to potwierdzają.  

 W ciągu najbliższych trzech tygodni oczekujemy opinii wiernych. Można je składać w zakrystii. 
Jeśli pojawi się pokaźna ilość opinii negatywnych (liczona w setkach) wrócimy do poprzedniego. Jeśli 

uwag nie będzie, lub będą pozytywne - zdemontujemy poprzednie i zamontujemy aktualne nagłośnienie 

na stałe, z wykorzystaniem najnowszej technologii akustycznej. Życzymy zrozumiałego odbioru Słowa 

głoszonego z mocą.  

 5.  Ofiara zebrana przez łączników za opłatki, obejmująca również ofiary zebrane przez mło-

dych wolontariuszy, przez wspólnotę Manus Domini w kościele i te złożone przez wiernych w zakrystii 

sięgnęła kwoty 19 364, 48 PLN. Można więc historycznie ustalić, że po odtrąceniu kosztów organizacyj-

nych i zakupu opłatków ostatnia zbiórka łączników i towarzyszących im osób pozwoliła sfinansować 
miejsca do siedzenia dla przewodniczących liturgii i asysty w kościele dolnym. Bardzo dziękujemy ofia-

rodawcom i zbierającym.  

 Dziękujemy również za 1599,91 PLN zebrane w czasie koncertu na pogorzelców z Krynicy, 

oraz za 5444,18 PLN i 32 EUR zebrane na cele misyjne przy rozprowadzaniu kadzidła w ubiegłą niedzie-
lę.  

 6. W Bożym Młynie  w piątek, 18 stycznia o 19.15 kolejne spotkanie biblijne z biblistką, dr 

Anną Wajdą.   

 
 7. Harmonogram kolędy na przedostatni tydzień na stronie internetowej parafii i w gablotach.  

 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Setkowicza. Wieczny odpoczynek racz Mu 

dać Panie... 

 

  


