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1. Dziś wypada Niedziela Chrztu Pań-
skiego. Kończy się okres Bożego 
Narodzenia, chociaż kolędy śpiewa-
my do 2 lutego. 

2. W dniu dzisiejszym odbędzie się  
w naszym kościele koncert papie-
ski w roku obchodów 100-lecia 
urodzin św. Jana Pawła II pt.: 
„Koncert kolęd” połączony ze 
wspólnym kolędowaniem. Zapra-
szamy na Mszę św. o godz. 10.30. 
Sam koncert rozpocznie się około 
godz. 11.00 i potrwa do godz. 
11.45. Wystąpi Ewa Aksamowic  
z zespołem muzycznym NOROLIM 
z Krakowa, który koncertował w na-
szej parafii w ubiegłym roku.  

3. Na czas ferii zimowych (od 11.01 
do 25.01) nastąpi przerwa w wizy-
cie duszpasterskiej. Dalszy ciąg od  
poniedziałku 27.01. 

4. W środę, 15.01, odbędzie się kolej-
ny Wieczór Uwielbienia poświęco-
ny sakramentowi małżeństwa. Po-
czątek Mszą św. o godz. 18.00; za-
kończenie około 20.15. 

5. W sobotę rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość 
św. Józefa Sebastiana Pelczara, 
głównego patrona naszej diecezji.  
Z racji trzeciej Niedzieli miesiąca 
składka na prace wykończeniowe 
naszej świątyni. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła (w su-
mie 50 zł.) Na ten tydzień prosimy 
mieszkańców bloków z ul. Strażac-
kiej nr 18E. 

8. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. U ministrantów możemy 
nabyć tygodniki: „Źródło”  
i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. 
Gazetka Miriam znajduje się  
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:   
NIEDZIELA   

CHRZTU PAŃSKIEGO  

OPŁATEK PARAFIALNY 

                       Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie” /Mk 3, 17/ 
 

„Christos” w języku greckim oznacza „namaszczony”. W chwili 
chrztu Jezus zostaje „namaszczony” przez Boga Ojca Duchem 
Świętym. Chrześcijanin jest uczniem Jezusa, a więc również ma 
udział w Jego namaszczeniu. Zostaliśmy namaszczeni, by jak Je-
zus służyć i pomagać innym do zbawienia. Zwłaszcza ubogim, 
cierpiącym, chorym duchowo, dalekim od Boga, zagubionym. 
Jesteśmy powołani do dawania świadectwa w naszych  
środowiskach: w małżeństwach, rodzinach, środowiskach pracy,  
w gronie znajomych, przyjaciół. 

 Stało się już tradycją że  na początku stycznia nasz Ks. Proboszcz 
zaprasza  parafian na spotkanie opłatkowe. W ostatnią niedzielę  
(5 stycznia) w naszym domu parafialnym spotkali się przedstawicie-
le parafian,  grup, ruchów, stowarzyszeń i organizacji działających 
w naszej parafii żeby zawiązać wspólnotę i radować się z narodzenia 
Pana.  Ten radosny wieczór rozpoczął się  wysłuchaniem   odczyta-
nego  przez Ks. Pawła fragmentu z Ewangelii św. Łukasza mówią-
cego o narodzeniu Jezusa w betlejemskiej stajence. Ks. Proboszcz 
przywitał wszystkich przybyłych, poprowadził modlitwę, pobłogo-
sławił opłatki oraz złożył życzenia. Następnie dzieląc się opłatkiem 
złożyliśmy sobie Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia. Pięk-
nym dopełnieniem był śpiew kolęd poprowadzony przez Panów 
Krzysztofa i  Grzegorza.  Panie przygotowały wspaniałe wypieki, 
które bardzo smakowały z herbatką. Wieczór ten był 10 jubileuszo-
wym spotkaniem opłatkowym w naszej parafii. Na zakończenie  
w modlitwie poleciliśmy Dobremu Bogu nasze rodziny, naszych 
kapłanów  i tych którzy nie mogli przybyć na to spotkanie. Prosili-
śmy aby Dobry Pan pozwolił nam spotkać się znów za rok.  

opr. K. i A. Tobiaszowie 
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INTENCJE 
MSZALNE  

13.01 – 19.01 
 

Poniedziałek (13.01) 
godz. 18.00 

†Maria- Msza św. gre-
goriańska 
Wtorek (14.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św. greg.  
Środa (15.01)  
godz. 18.00 

1/ †Maria- Msza św. 
gregoriańska 

2/ †Anna, Franciszek Ka-
czor  
Czwartek (16.01)  
godz. 18.00   

†Maria- Msza św. greg. 
Piątek (17.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św. gre-
goriańska 
Sobota (18.01)  
godz. 18.00 

†Maria- Msza św. gre-
goriańska 
Niedziela (19.01) 

godz. 7.00  

†Maria- Msza św. greg. 
godz. 9.00 

Dziękczynna w 21 rocz-
nicę ślubu Małgorzaty i 
Bronisława  
godz. 10.30 

†Zofia Rusin- od syna 
Józefa z rodziną  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Bronisława, Teofila, 
Stefan, Feliks  

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TAIZÉ 2019/2020 
„ZAWSZE W DRODZE, NIGDY NIE WYKORZENIENI”.  
We Wrocławiu zakończyło się 42. Euro-
pejskie Spotkanie Młodych zorganizowa-
ne przez wspólnotę ekumeniczną z fran-
cuskiego Taizé. Wśród 20 tys. przyjezd-
nych około 6 tys. stanowili Polacy. Mło-
dzi z różnych zakątków świata właśnie 
we Wrocławiu zawiązali ekumeniczną 
wspólnotę. 
„Dla młodego człowieka, w dzisiejszym 
świecie, który ma od 15 do 35 lat nie jest 
rzeczą oczywistą wiara w Boga, życie tą 
wiarą i życie Ewangelią. Oni poszukują. 
Poszukują wiary przez spotkanie z Bo-
giem, do którego dochodzą przez spotka-
nie z drugim człowiekiem.” – to słowa 
brata Macieja, należącego do wspólnoty 
Taizé. Przypomina nam jak ważne jest 
poszukiwanie Boga, tworzenie relacji  
z nim. Każde spotkanie Taizé przynosi 
wiele nawróceń, czego konsekwencją 
jest to, że młodzi ludzie zaczynają swoje 
życie na nowo. 
Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: 
„Zawsze w drodze, nigdy nie wykorze-
nieni”. Odniósł się do niego sam papież 
Franciszek mówiąc o tożsamości Pola-
ków zakorzenionej w wierze. 
Brat Alois - przeor ekumenicznej Wspól-
noty Taizé, tak wyjaśnia te słowa: 
„Wyruszyć w drogę! To wezwanie na 
dziś. Nie poddawajmy się zniechęceniu, 
rozpoznawajmy wokół siebie liczne zna-
ki nowego życia, zwiastujące przyszłość. 
Z uwagą przyjmujmy nowe inicjatywy 
nawet jeśli są jeszcze niedopracowane  

i prowizoryczne, rozwiązania znajduje 
się w działaniu. Z okazji europejskiego 
spotkania we Wrocławiu wybrałem jako 
tytuł przewodni słowa inspirowane ży-
ciem Polki, Urszuli Ledóchowskiej – 
świętej pośród innych świadków Chry-
stusa  i obywatelki Europy wyprzedzają-
cej swój czas! O jej życiu powiedział 
ktoś: „była zawsze w drodze, nigdy nie 
wykorzeniona”.  
Te słowa będą nam towarzyszyć przez 
cały 2020 rok. Z tej okazji wspólnota 
Taizé jak zawsze organizuje kilka mniej-
szych spotkań ekumenicznych we fran-
cuskiej wiosce Taizé. Będą to m.in.: 
weekend przyjaźni między młodymi 
chrześcijanami i muzułmanami czy ty-
dzień refleksji dla osób w wieku 18-35 
lat. Jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa 
w tych spotkaniach. 30 grudnia 2019 brat 
Alois ogłosił miejsce kolejnego spotka-
nia mło-
dych – na 
przełomie 
2020 i 2021 
roku na kil-
ka dni za-
wiążemy 
ekumenicz-
ną wspólno-
tę we Wło-
szech,  
w Turynie. 

opr. M. 
Frańczak 


