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ŚWIĘTO
CHRZTU
PAŃSKIEGO

OWOCE CHRZTU ŚWIĘTEGO
Dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest? Jak rozumiem mój własny
chrzest? Dlaczego proszę Kościół o chrzest dziecka? Jakich owoców tego
sakramentu spodziewam się w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i
społecznym?
Zstąpienie Ducha Świętego na Pana Jezusa przyjmującego chrzest i głos
Boga Ojca nakazujący wypełnianie Jego przykazań miały miejsce podczas
modlitwy. Wydarzenie nad Jordanem jest zapowiedzią Pięćdziesiątnicy, kiedy
apostołowie zgromadzą się na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją.
Oznacza to, że zesłanie Ducha Świętego jest odpowiedzią Boga na modlitwę
zjednoczonej w miłości wspólnoty. Pan Jezus objawia się jako wzór Osoby
modlącej się i wypełniającej wolę Bożą.
Chrzest Chrystusa nad Jordanem jest epifanią, czyli objawieniem się
Trójcy Świętej, i jednocześnie ukazaniem Go jako Syna umiłowanego i
cierpiącego Sługi zapowiedzianego przez Izajasza. Wydarzenie chrztu było
uniżeniem się Pana Jezusa, który stał się pokornym Sługą i Barankiem biorącym
na siebie grzechy świata.
Sakrament chrztu świętego jest zanurzeniem naszego wcześniejszego
sposobu życia, w którym bronimy siebie kosztem innych, w mękę i śmierć
Chrystusa. Wówczas wyrzekamy się złego ducha, ducha życia dla siebie, a
otrzymujemy Ducha, którego Jezus Chrystus zesłał Kościołowi po swoim
zmartwychwstaniu. Dlatego sakrament chrztu świętego uzdalnia do umierania,
czyli tracenia życia, a tym samym do dzielenia się swoim życiem, odpłacania
dobrem za zło, a nade wszystko przebaczania.
Prośmy Pana Jezusa, by dał nam moc Ducha Świętego do życia
zgodnego z tajemnicą chrztu.
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EWANGELIA PEŁNA SYMBOLI
Woda, wino, Krew – chrzest, Eucharystia, życie.
Ponoć w pewnej włoskiej parafii narzeczeni prosili proboszcza, by
mogli zorganizować wesele na placu przed kościołem. Nie stać ich było na
wynajem sali. Ślub planowali latem, a wtedy wcale tam nie pada. Dobrotliwy
ksiądz zgodził się po chwili namysłu. Podczas wesela jednak zaczął padać
deszcz. Goście dyskretnie zaczęli przenosić się do przedsionka świątyni, a gdy
zrobiło się tam tłoczno, tańczące pary wirowały już w kościele. Oburzony
zakrystian bił na alarm u proboszcza, który spokojnie dowodził, że przecież
Pan Jezus też bawił się na weselu. „Owszem – grzmiał zakrystian – ale tam nie
było Najświętszego Sakramentu!”. I prawda, że kościół nie jest miejscem do
urządzania wesela. Proboszcz natomiast chciał tylko jakoś wyjść naprzeciw
potrzebom niezamożnej pary.
Przyczyną podobnego zgorszenia mógł być sam Jezus, który podczas
wesela w Kanie wodę zamienił w wino. Jedna „miara” według żydowskiego
sposobu liczenia to prawie trzydzieści dwa litry. Sześć stągwi po dwie lub trzy
miary to przecież całe morze alkoholu! Jak więc odczytać znaczenie
Jezusowego gestu?
Nie wolno zapomnieć, że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus zamienia
wino w swoją świętą Krew. Należy na opowiadanie Jana ewangelisty spojrzeć tak,
jak on sam to zamierzył, czyli w kluczu symbolicznym. Woda symbolizuje chrzest,
wino – Eucharystię, a krew to dla Żydów symbol życia. A stąd już prosty wniosek,
że sakrament chrztu udzielany w wodzie i sakrament Eucharystii, w którym wino
staje się Chrystusową Krwią, zapewnia nam życie wieczne.

DRUGA
NIEDZIELA
ZWYKŁA

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 13 do 20 stycznia 2019 roku.
Niedziela
13.01
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO.
7.30 Za ††matkę Agnieszkę Hanusik w rocz. śm., ojca Józefa, męża Huberta, teścia Pawła i całe
pokrewieństwo.
9.15 Grabczok Za † męża i ojca Waltra Kroll w rocz. urodzin.
10.30 Za †† żonę, matkę i babcię Marię Siekierka w 8 rocz. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Koncert Noworoczny.
Poniedziałek 14.01
Wtorek
15.01
Środa
16.01
.
7.00 Za †† matkę Marię Czech, ojca Wiktora, syna Rafała, brata Jana, z pokrewieństwa z obu stron i
teściową Gertrudę.
Czwartek
17.01
Św. Antoniego, opata.
17.00 Do MB Fatimskiej z ok. 70 rocz. ur., Agnieszki o bł. Boże w rodzinie i zdrowie wnuków.
Piątek
18.01
7.00 W intencji róży różańcowej św. Łucji o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,
oraz za †† z tej róży – przełożona p. Urszula Kałuża.
17.00 Grabczok Za † Łucję Gustaw w 30 dzień po śmierci
Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
Sobota
19.01
18.00 Za †† matkę Adelę, teściową Krystynę, teścia Wilhelma i z całego pokrewieństwa.

Niedziela 20.01
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† ciotki Marię Marsolek, w 10 rocz. śm., Jadwigę Marsolek w 3 rocz. śm.,
9.15 Grabczok Do Świętej Agnieszki o zdrowie i opiekę Bożą dla wszystkich
Babć i Dziadków
10.30 Za †† żonę Mariannę w rocz. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Marianna Młynarczyk, Ewelina Kohlbrenner, Ewelina Langosz, Kazimiera Ziarko
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: Św. Łucji– przełożona p. Urszula Kałuża.
Zapraszam dziś na noworoczny koncert o godz. 15.00 !!!
Przed nami ostanie dni kolędowe:
14.01.2019
Poniedziałek 1 Maja i Klasztorna p. Paprockiego – pp. Pogrzeba
godz. 15.00
15.01.2019
Wtorek
Leśna i 1 Maja
pp. Resel – pp. Czok – pp. Pikos
godz. 15.00
16.01.2019
Środa
1 Maja i Prosta
pp. Pogrzeba – pp. Filipowicz
godz. 15.00
Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy czas
zwykły, ale do 2 lutego MB Gromnicznej możemy używać w liturgii śpiewu kolęd.
W Czwartek do porządku tygodniowego powraca msza szkolna o godz. 17.00 – zapraszam. Po mszy spotkanie
ministrantów po kolędzie.
W Piątek rozpoczynamy w kościele tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych.
Informacje poza duszpasterskie:
Wójt Gminy Łubniany zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące komunikacji publicznej - autobusowej do
wsi Brynica - w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 19:00 w sali OSP w Brynicy.
W Niedzielę 20.01.2019 r. o godz. 14:00 w Sali Państwa Cebula spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na
spotkanie zaproszeni są nie tylko Babcie i Dziadkowie, ale również Seniorzy. Organizatorzy: Rada Sołecka,
Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Biblioteka w Brynicy.
Grabczok: Dziękujemy za zebranie białego szkła Panom: Norbertowi Molek, Waldemarowi Emmerling i
Szymonowi Komor. Kolejna zbiórka białego szkła odbędzie się w sobotę 30 marca.
Organizatorzy balu sylwestrowego Sołtys i Rada Sołecka całkowity zysk z imprezy w kwocie 670,- zł przekazali
na nasz kościół.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 20 do 27 stycznia 2019 roku.
Niedziela
20.01
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† ciotki Marię Marsolek, w 10 rocz. śm., Jadwigę Marsolek w 3 rocz. śm.
9.15 Grabczok Do Świętej Agnieszki o zdrowie i opiekę Bożą dla wszystkich Babć i Dziadków
10.30 Za †† żonę Mariannę w rocz. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek 21.01

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

18.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP, Miłosierdzia Bożego z ok. 70 rocz. ur. p. Marii Richter z
podziękowaniem z a otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci.
Wtorek
22.01
7.00 Za †† Annę Dendera w rocz. śm., rodziców, teściów i całe pokrewieństwo.
Środa
23.01
.
7.00 Za † ks. Norberta Janota w 74 rocz. śm.
Czwartek
24.01
Św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła.
17.00 W 30 dzień śmierci Dariusza Bieniek.
Piątek
25.01
Święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła.
7.00 W intencji róży różańcowej Jezusa Miłosiernego o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,
oraz za †† z tej róży – przełożona p. Bernadeta Sówka.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Annę Koziol oraz z pokrewieństwa Koziol i Wierzgała
Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
Sobota
26.01
18.00 Za †† ojca i dziadka Roberta w 4 rocz. śm., matkę Mariannę, pokrewieństwo Marszolek
Ochman i Kaniut.

Niedziela 27.01
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† ojca Jana w rocz. śm., jego żonę Klarę i z pokrewieństwa z obu stron.
9.15 Grabczok Za †† matkę i babcię Elżbietę Staś w 25 rocz. śm., ojca Wernera, babcie:
Klarę Reinert i Martę Staś oraz wszystkich z pokrewieństwa
10.30 Za †† Feliksa Sowa 2 rocz. śm. oraz z pokrewieństwa z obu stron.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Beata Leja, Mirosława Kaszubska, Róża i Magdalena Kilian
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożona
p. Bernadetta Sówka.
Trwamy w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, który kończymy w Piątek świętem Nawrócenia
Św. Pawła.
Jutro wspominany św. Agnieszkę – także dzień babci, a we Wtorek dzień dziadka.
Informacje poza duszpasterskie:
Dziś spotkanie dla bać i dziadków o godz. 14.00 na Sali pp. Cebula – zaprasza Rada Sołecka.

Informacja diecezjalna:
Uczniów, studentów i pracowników, którzy przybyli do nas ze Wschodu i stanowią część naszej
społeczności, informujemy, iż na terenie diecezji opolskiej istnieją miejsca, w których mogą
uczestniczyć w liturgii i być objęci opieką duszpasterską. Dla osób należących do Kościoła
prawosławnego są nimi: Prawosławna Parafia pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych
Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła (Opole, Plac Mickiewicza 1), a dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego i
Kościoła rzymskokatolickiego jest nim Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
(Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3)

Katechezy papieża
Franciszek
o darach Ducha
Świętego
Katecheza o darze męstwa
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
Nieustannie przychodzi Duch Święty do nas, aby nas wspierać w naszej słabości i czyni to za
pomocą specjalnego daru: daru męstwa.
1. Jest pewna przypowieść opowiedziana przez Jezusa. Siewca wyszedł siać, jednakże nie każde z
rozrzucanych ziaren przynosi owoc. To, które padło na drogę, zostało wydziobane przez ptaki; to, które
padło na grunt kamienisty czy też ciernie wzeszło, ale szybko uschło, wysuszone przez słońce lub
zagłuszone cierniami. Tylko to, które padło na ziemię żyzną mogło wzrosnąć i wydać plon (por. Mk 4,39; Mt 13,3-9; Łk 8,4- 8). Zgodnie z tym, jak sam Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom sens tej
przypowieści, ów siewca oznacza Ojca, który obficie sieje ziarno swego Słowa. Jednakże ziarno często
napotyka na oschłość naszych serc i także wówczas, gdy jest przyjęte grozi mu, że pozostanie
bezowocne. Natomiast poprzez dar męstwa Duch Święty uwalnia glebę naszych serc od gnuśności,
niepewności i wszelkich obaw, które mogłyby powstrzymywać Słowo Boże, tak, aby mogło ono być
wprowadzane w życie w sposób autentyczny i radosny. Ten dar męstwa jest prawdziwą pomocą: daje
nam moc i wyzwala nas od wielu przeszkód.
2. Istnieją chwile trudne i sytuacje skrajne, w których dar męstwa przejawia się w sposób
niezwykły, wzorcowy. Dzieje się tak w przypadku tych, którzy stoją w obliczu doświadczeń szczególnie
trudnych i bolesnych, wstrząsających ich życiem oraz ich bliskich. Kościół jaśnieje świadectwem wielu
braci i sióstr, którzy nie wahali się oddać swego życia, aby dochować wierności Bogu i jego Ewangelii.
Także i dziś nie brakuje chrześcijan, którzy w wielu częściach świata nadal żyją swoją wiarą i o niej
świadczą, z głębokim przekonaniem i pokojem ducha, i trwają w niej, także wówczas, gdy wiedzą, że
może to pociągać za sobą bardzo wysoką cenę. Budzi to w nas zawsze głębokie wzruszenie i nie sposób
tego wyjaśnić po ludzku, a jedynie działaniem Ducha Świętego, wlewającego męstwo i ufność nawet w
najtrudniejszych okolicznościach naszego życia.
Wszyscy znamy ludzi, którzy przeżyli trudne sytuacje, wiele cierpień. Pomyślmy o osobach,
które znoszą życie trudne, walczą by utrzymać rodzinę, wychować dzieci, ale pomaga im w tym duch
męstwa. Wielu jest tych, których imion nie znamy, a którzy przynoszą zaszczyt naszemu ludowi,
Kościołowi, gdyż są dzielni troszcząc się o rozwój swojego życia, swej rodziny, pracy, swojej wiary. Ci
nasi bracia i siostry są świętymi, świętymi dnia powszedniego, świętymi ukrytymi pośród nas. Mają
właśnie dar męstwa, by rozwijać swój obowiązek osób, ojców i matek, braci i sióstr, obywateli. Jest ich
bardzo wielu. Dziękujmy Panu za tych chrześcijan żyjących świętością ukrytą, ale jest w nich Duch,
który prowadzi ich naprzód. Warto pomyśleć o tych ludziach: jeśli oni to czynią, jeśli mogą to czynić, to
czemu nie ja? I warto prosić Pana, aby nas obdarzył darem męstwa.
3. Nie należy myśleć, że dar męstwa jest konieczny tylko w niektórych okazjach czy sytuacjach
szczególnych. Dar ten powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego w
zwyczajności naszego życia powszedniego. Jak powiedziałem, każdego dnia w naszym życiu
powszednim powinniśmy być mocni, potrzebujemy męstwa, by rozwijać nasze życie, rodzinę, wiarę.
Święty Paweł Apostoł powiedział słowa, które warto usłyszeć: "Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia"(Flp 4,13). Kiedy przychodzi zwyczajne życie, trudności, pamiętajmy o tych słowach:
"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia". Pan daje moc zawsze, nigdy nie odmawia. Pan nigdy nie
doświadcza nas ponad to, co możemy znieść. On jest zawsze z nami. "Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia".
Drodzy przyjaciele, czasami może nam grozić pokusa ogarnięcia lenistwem lub co gorsza
przygnębieniem, zwłaszcza w obliczu trudów i doświadczeń życia. W tych przypadkach nie traćmy
ducha, lecz przyzywajmy Ducha Świętego, aby wraz z darem męstwa zechciał dodać nam otuchy i
przekazać naszemu życiu i pójściu za Jezusem nową moc i entuzjazm. Dziękuję.

