INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8.1. – Święto Chrztu Pańskiego
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 8).
8.30 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 8).
10.00 Dandis.
11.30 + Marka (6 r. Sm.), Henryka Niziołków,
Helenę i Tadeusza Kopyt.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Stanisława Hołuba.
18.00 + Zofie Nowak (16 r. śm.).
20.00 +Stanisława Witana (Gr. 8).
Poniedziałek 9.1.
6.30 + Mariannę Bursa (mies. po śm.).
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 9).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 9).
7.00 + Stanisława Witana (Gr. 9).
8.30 + Andrzeja Trzocha (int. KŻR św. Kingi)
18.00 + Józefa jego rodziców rodzeństwo.
Wtorek 10.1.
6.30 Dz.-bł. w int Jurka Halskiego z prośbą o
zdrowie i wszelkie łaski dla niego i jego rodziców.
6.30
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 10).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr.
10).
7.00 +Stanisława Witana (Gr. 10).
8.30 + Helenę Zomer (mies. po śm.).
18.00 Dz.-bł. w r. ślubu Aleksandry i Tomasza
Sulejów.
Środa 11.1.
6.30
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 11).
7.00 + Stanisława Witana (Gr. 11).
8.30 + Antoniego Nowaka (Gr. 11).
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Kazimierę Mladzką (11 r. śm.) jej męza Jana
i rodziców. + Barbarę Szymanowską (mies. po
śm.).

Czwartek 12.1.
6.30 + Wojciecha Radzymińskiego (mies. po
śm.).
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 12).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 12).
7.00 + Stanisława Witana (Gr. 12).
8.30 + Józefę (38 r. śm.) i Michała Wojdów
oraz ich rodziców.
18.00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (11 r.
śm.), Juliannę i Michała Cicheckich.
Piątek 13.1.
6.30 + Stanisława Witana (Gr. 13).
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 13).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 13).
7.00 + Euzebię (5 r. śm.) i Zbigniewa i Jerzego
Domańskich.
8.30 + Andrzeja Janika (4 r. śm.).
18.00 + Henrykę Denka (im.) Cr. Denków i
Jacaków.
Sobota 14.1.
6.30 + Stanisława Witana (Gr. 14).
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 14).
7.00 + Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 14).
7.00 + Bolesława Rusawę, Cr. Rusawów i Kajków.
7.00 + Andrzeja i Bolesława Nojków.
8.30 + Andrzeja Strupiechowskiego (9 r. śm.).
18.00 + Ryszardę Andersz.
Niedziela 15.1. – 2 niedziela zwykła
7.00 + Antoniego Nowaka (Gr. 15).
+ Aleksandrę i Stefana Ornochów (Gr. 15).
8.30 + Szymona Ponceleusza (23 r. śm.) i Cr.
Ponceleuszów.
10.00 + Jana Kaczorka (2 r. śm.).
11.30 + Janinę i Stanisława Bijochów, Cecylię
i Feliksa Kozłowskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII
18.00 + Wandę Lech.
20.00 + Stanisława Witana (Gr. 15).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tPrzeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na
Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy
włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc
to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji. Dzisiejsza niedziela kończy
liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
tDziś po Mszy św. o godz. 13.00 w Sali na
plebanii spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca. Panie prosimy o przygotowanie tego
spotkania.
tZa tydzień, 15 stycznia, katecheza dla
rodziców i dzieci kl. II, po Mszy św. o godz.
11:30.
tW niedzielę za tydzień Miejski Ośrodek
Kultury organizuje Noworoczny Koncert KOLĘDA Z PRZYTUPEM. Koncert ten odbędzie
się w naszym kościele po Mszy Świętej o
godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
t29 stycznia, w niedzielę (po feriach zimowych), o godz. 11:00, spotkanie Róży Różańcowej Dzieci w salce na plebanii i wymiana
tajemnic różańcowych.
tZapraszamy rodziców do włączenia się w
modlitwę różańcową w intencji dzieci. Kontakt
z ks. Jackiem.
tTrwa wizyta duszpasterska w naszej
parafii. Niech obecność kapłana w waszym
domu stanie się przede wszystkim okazją do
wspólnej modlitwy w waszych intencjach.
Przez okres trwania kolędy kancelaria czynna:
pn-pt. – tylko rano; sob. – tylko po południu.
Wieczorem spowiedź tylko przed Mszą św.
Kolędę rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.)
o godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00.
Plan kolędy w tym tygodniu:
w09.01. Poniedziałek Górna z blokami,

Spokojna (2), Skargi, Szeroka (2), Kopernika
bez bloków (1)
w10.01. Wtorek Graniczna (2), Nowa (2),
Parkowa, Reja z blokami (1)
w11.01. Środa Piaskowa bez bloków (5)
w12.01. Czwartek Sienkiewicza (4), Kopernika 11a i 13 (1)
w13.01. Piątek Zawiszy (6)
w14.01. Sobota Kard. Wyszyńskiego, Prusa (5).

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów Francji (Lourdes,

Paray-le-Monial, La Salette) oraz wielu innych miejsc, w dniach 20-29 kwietnia 2012
r. Więcej informacji na stronie internetowej
naszej parafii, na plakacie przy wyjściu z
kościoła i u ks. Pawła.

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 8.00-8.30
Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.30 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 kościół

Świetlica SFCh

Czynna w środy, czwartki i piątki
w godz. 14.30 - 18.00.

Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we
wtorki w godz. 19.00-20.00.
Poradnia Prawna
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w
godz. 19.00–20.00.
Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.
Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

BÓG MNIE KOCHA
Obchodzimy
dzisiaj
Uroczystość
Chrztu Chrystusa w Jordanie i przy tej
okazji chciałbym przypomnieć jedną z
podstawowych prawd naszej chrześcijańskiej wiary, dotyczącą chrztu świętego.
Bardzo prosty obrzęd polania czy zanurzenia człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie chrzczę w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zawiera
bogatą treść i jest najdonioślejszym wydarzeniem w naszym życiu. Był to moment,
w którym Bóg oczyścił nas z grzechu
pierworodnego, a równocześnie wyznał
swoją miłość w odniesieniu do każdego
z nas. Bóg wtedy powiedział te same
słowa, które słyszymy nad brzegiem Jordanu: „Tyś jest mój Syn, w Tobie mam
upodobanie”, Syn, którego kocham.
W momencie chrztu św. rozpoczyna
się, w miarę jak człowiek dorasta, wielka
przygoda świadomego spotkania z Bo-

giem na płaszczyźnie miłości. Cała nasza
wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas
kocha. Gdy chrzcimy dziecko niedorozwinięte, którego często wstydzą się nawet rodzice, pamiętajmy, że Bóg się go
nie wstydzi, Bóg wyznaje swoją miłość
do niego, i to miłość wieczną. Bóg każdego z nas kocha. To jest prawda, którą
gdybyśmy potrafili przeżyć tak, by ona
wstrząsnęła nami do głębi, to życie nasze uległoby całkowitej przemianie. Cóż
bowiem można przeżyć piękniejszego i
wspanialszego nad prawdę, że Bóg mnie
kocha. Nie jestem sam, jestem otoczony
wieczną miłością Boga. Bóg nigdy nie
będzie się mnie wstydził, Bóg nigdy we
mnie nie zwątpi. Prawdziwa miłość nie
wątpi. Bóg ze swą miłością się nade mną
pochyla, tą miłością otacza mnie od rana
do wieczora i od wieczora do rana, tą miłością mnie prowadzi. Jest to tajemnicza
miłość, często dla nas, szukających w miłości tylko przyjemności i szczęścia, niezrozumiała. Jest to twórcza miłość Boga,
która prowadziła Chrystusa, Syna Jednorodzonego aż na Golgotę, nie po to,
aby Go tam zostawić zmiażdżonego, ale
po to, aby Go doprowadzić do chwały.
Często i nas miłość Boga prowadzi przez
trudne odcinki drogi, przez cierpienie,
ale zawsze prowadzi do chwały. To jest
chrześcijaństwo, Bóg mnie kocha, Bóg
jest moim Ojcem.
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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