
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    09.0109.0109.0109.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni      
700 1) + Anielę, Władysława Wojdów 
      2) + Stanisława Kutę z int. Pawła Władyszewskiego z żoną   
Wtorek 10.010.010.010.01111    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 1) + Mariusza Kurtka zam. Teresa i Mirosław, Renata i Piotr Karczewscy, Ewelina  
i Sebastian Metryka 
       2) W 80 r. ur. Józefa Wójcika o Boże bł. i potrzebne łaski zam. syn Mirosław  
Środa 11.011.011.011.01111    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni        
700 + Stanisława Kutę zam. kolega Jerzy Ziopaja z rodziną   
1800 Msza Święta o powołania   
Czwartek    11112.012.012.012.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Józefa i Adama Młynarczyków i zm. z rodz. Słowików   
Piątek 13.0113.0113.0113.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700  
Sobota 14.0114.0114.0114.01    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 + Alicję Wojtyś, Zdzisławę Napiórkowską, Henryka Tkacza z int. rodziny  
1600 ślub Karolina Gliwińska i Kacper Robak  
1700 W 30 r. ślubu Alicji i Jana o zdrowie i Boże bł.  
Niedziela  15151515....01010101    II Niedziela II Niedziela II Niedziela II Niedziela ZwykłaZwykłaZwykłaZwykła    
800 + Stanisława Golę (10 r. śm.) Irenę, Władysława, Marię, Tadeusza, Adasia Golów zam. 
rodzina Michalskich  
1000 + Dariusza Machulskiego (r. śm.)  
1200 + Karola (10 r. śm.) i Sebastiana Tetelewskich  
1600 1) Msza Święta za parafię  
       2) w 18 r. ur Aleksandry Krzyszkowskiej o zdrowie i bł. Boże 
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Chrzest Pański 
8 stycznia 2017 r. Nr 7 (424) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 42, 1-4. 6-7 
                    Dz 10, 34-38 
Ewangelia:   Mt 3, 13-17 
Jezus przyszedł z Galilei nad 
Jordan do Jana, żeby przyjąć 
od niego chrzest. Lecz Jan po-
powstrzymywał Go, mówiąc: 
«To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?» Jezus mu odpowie-
dział: «Ustąp teraz, bo tak go-
dzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wy-
szedł 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 umi-
łowany, w którym mam upodo-
banie». 

Kazanie espresso… 
„Joseph de Maistre opowiada o 
rutynie pewnego biskupa, który 
prowadził ceremonię zbioro-
wego chrztu na początku dzie-
więtnastego wieku. Kiedy jedno 

z dzieci wyślizgnęło mu się z rąk i wpadło do rzeki, krzyknął tylko: >>Dajcie następne!<<. 
Jezus, będąc wolny od grzechu, nie musiał przyjmować chrztu udzielanego przez Jana. 
Prosząc jednak o chrzest, podkreśla, jak ważne są praktyki religijne, do których człowiek 
powinien podchodzić z wewnętrznym zaangażowaniem. 
Ksiądz Andrzej Luter wspomina znajomego, który twierdził, że nie uznaje podziału na ludzi 
wierzących i niewierzących, ale na tych, którzy się modlą, i tych, którzy się nie modlą. Zro-
zumiał, że chodziło mu o autentyzm przeżywania wiary. ”                              /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolęda… 
- 09.01 - poniedziałek od godz. 15.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 68-110, 2) 63-113. 
- 10.01 - wtorek od godz. 15.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 112-150, 2) 117-149. 
- 11.01 - środa od godz. 15.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 152-198, 2) 151-193. 
- 12.01 - czwartek od godz.15.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 200-236, 2) 205-239. 
- 13.01 - piątek od godz. 15.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 238-282, 2) 247-285. 
- 14.01 - sobota od godz. 9.00: Brzeziny ul Chęcińska 1) od nr 284-332(do wiaduktu),  
   2)osiedle Podlesie (od leśniczówki) ul. Sportowa, Szkolna. 

Extra… 
× 11.01 – Dzień Wegetarian 
 

 



A w parafii… 
▪ W tym roku rozpoczynamy Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, które będą odbywać się w drugą środę miesiąca o godz. 18.00. 
Tego dnia będzie odprawiana msza święta zbiorowa.  
▪ W środę w naszej parafii przypada diecezjalny dzień modlitw o powoła-
nia. Zapraszamy na mszę świętą o godz. 18.00. Zachęcamy do wspólnej 
troski, by nie zabrakło osób chętnych mu służyć. 
▪ W parafii trwa wizyta duszpasterska. 

Razem torujmy drogi nadziei 
Gdy w różnych częściach świata toczy-
ły się działania wojenne, gdy niewinni 
ginęli bez żadnego sprzeciwu świata, 
gdy niedoceniający wolność ludzie siali 
wokół siebie nienawiść na krańcu Eu-
ropy spotkało się 15 000 młodych osób, 
by wspólnie modlić się o pokój.  
W dniach 28.12.2016-01.01.2017  
w Rydze odbyło się 39. Europejskie 
Spotkanie Młodzieży zorganizowane 
przez ekumeniczną wspólnotę Taizé. 
Wzięło w nim udział także kilka osób  

z naszej parafii. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak torować drogi nadziei. Pomagała 
w tym modlitwa ze śpiewami trzy razy dziennie, grupy dyskusyjne, a nawet wspólne zabawy 
czy zwiedzanie okolicy. Mieszkańcy Łotwy okazali się bardzo gościnni i otwarci na rozmowy. 
Możnaby zapytać jaki sens dla świata ma takie spotkanie? Ale jak inaczej budować pokój  
i jedność narodów, jak nie przez wzajemne poznanie, nawiązywanie znajomości, wspólne 
dobre przeżycia, zrozumienie, że ludzie w każdym kraju mają podobne radości i problemy. 
Rosyjski mnich Serafin z Sarowa powiedział: „Zyskaj wewnętrzny pokój, a tysiące wokół 
ciebie zostaną zbawione". Niech Pokój Chrystusowy zagości w naszych rodzinach, kraju, 
Europie, świecie.                                                                                                            /KP/ 

Znalezione… 
„(…) Każdy z nas może być twórcą pokoju, każdy może 
wpisać w swoje codzienne życie rezygnację z przemocy. 
Każdy z nas może dzielić się odnalezionym tu światłem 
pokoju z jedną lub wieloma osobami: z najbliższymi, z ro-
dziną pozbawioną perspektyw, z bezdomnym, z opuszczo-
nym dzieckiem, z uchodźcą. Czasem uda się nam łagodzić 
cierpienia. Zawsze możemy uważnym sercem słuchać ko-
goś innego, to równie ważne jak pomoc materialna: wysłu-
chać uchodźcę, który opowie swoją historię albo bezrobot-
ną samotną matkę, która już nie wie, jak zapewnić przy-
szłość swoim dzieciom... Kiedy po prostu spotykamy się z 
ludźmi uboższymi od nas, dokonujemy odkrycia - oni coś 
nam dają, pomagają nam zaakceptować nasze własne 
słabości i kruchość, uczą nas, że ludzka dobroć jest nieo-
ceniona. Ubodzy tego świata są, czasem o tym nie wie-
dząc, blisko Jezusa, który był ubogi pośród ubogich. Kiedy z otwartym sercem idziemy do 
tych, których poraniło życie, zbliżamy się do Jezusa. Równocześnie lepiej rozumiemy Jego 
słowa i jego światło rozpala się w nas. Sens naszego życia staje się bardziej oczywisty, jest 
ono znakiem Bożej miłości, zostaliśmy stworzeni, aby kochać i aby nas kochano.”                                                                         

/brat Alois z Taizé/ 

Boży człowiek… - bł. Alicja le Clerc (9 stycznia) 
Alicja le Clerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we 
Francji, w szlacheckiej rodzinie katolickiej Jana le 
Clerca, lorda Roville-aux-Chênes, i Anny Sagay. Były 
to czasy niespokojne i obojętne religijnie. Dlatego Ali-
cja nie interesowała się religią. Ciągłe przemarsze 
wojsk rujnowały okolice i deprawowały ludzi. Alicję 
pociągał świat i jego złudne uroki. Rodzice nie zabra-
niali jej zabawy i swobody. Jednak dziewczyna nie 
znajdowała w tym zadowolenia. Trafiła na pobożnego 
kapłana, który tak nią pokierował, że zrozumiała ko-
nieczność zmiany życia. We współpracy ze św. Pio-
trem Fourierem zaczęła pomagać chorym, opusz-
czonym i zaniedbanym dziewczętom. W sąsiedniej 
parafii pomagała proboszczowi, który objął zaniedba-
ną parafię i skutecznie nad nią pracował. Zgłosiły się 
współpracowniczki, które później dały początek no-
wemu zgromadzeniu Kanoniczek Regularnych od 
Najświętszej Maryi Panny. Szkoły zakładane przez 
kanoniczki nauczały, wychowywały i przygotowywały 
dziewczęta do życia. W 1603 r. zatwierdził je kardy-

nał Karol Lotaryński, a następnie w 1621 r. Stolica Święta. Alicja, wyczerpana pracą i umar-
twieniami, zmarła w 1622 r. Beatyfikował ją papież Pius XII w 1947 roku. Modlitwa. Boże 
Wszechmocny za przykładem bł. Alicji kieruj nasze serca w stronę najbardziej potrzebują-
cych, byśmy stawali się Twoim światłem w życiu chorych, opuszczonych i zaniedbanych 
przez świat. Amen. 

Tu es Petrus... 
198. Klemens VI (7.V.1342-6.XII.1352) Pierre Roger de Beaufort, ur. w 1292, był jak jego 
poprzednik Benedykt XII Francuzem z Południa. Jako benedyktyn był opatem w Fecamp, 
potem biskupem w Arras, arcybiskupem w Sens, wreszcie w Rouen i od 1338 kardynałem. 
Na papieża wybrany został 7 maja 1342. Jako były doradca francuskich królów, we wszyst-
kim ulegał życzeniom króla. Kuria w Awinionie przypominała wówczas bardziej dwór świecki 
niż urząd papieski. Dla celów reprezentacyjnych sprzedał sporą część papieskich dzieł 
sztuki. W 1350 polecił obchodzić uroczyście Rok Święty w Rzymie. Do kolegium powołał 25 
kardynałów, spośród których tylko czterech nie było Francuzami; do kolegium kardynalskie-
go należało też czterech jego krewnych, a wśród nich późniejszy papież Grzegorz XI. Kle-
mens zmarł w Awinionie. 

Zamyśl się… 
„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo 
od nich zależy doskonałość.” 
                                            /Michał Anioł/ 

Uśmiech… 
- Proszę księdza, czy dostanę się do nieba, jeśli 
ofiaruję na kościół 300 tysięcy? - Ręczyć nie 
mogę, ale spróbować warto. 

Coś dla ducha… 
„Jakie niebo masz na myśli?”  

Dziecko zwraca się do matki: - Niebo jest tam w górze, prawda? - i pokazuje w powietrze. - 
Jakie niebo masz na myśli? - pyta matka. - No, niebo - mówi dziecko. - Czy myślisz o niebie 
pokrytym chmurami, tym, po którym latają samoloty? - cierpliwie pyta dalej matka. - Nie,  
o prawdziwym niebie, w którym są aniołowie - odpowiada dziecko. Wtedy matka mówi: - 
Niebo, o które ci  chodzi, jest tam, gdzie jest Bóg. A Bóg jest wszędzie. Tylko że na razie nie 
potrafimy go jeszcze zobaczyć. Bóg musi dać nam najpierw inne oczy i inne serca.  

/ks. Z. Trzaskowski/ 
 


