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W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

13 stycznia – 2008r. – NIEDZIELA
Chrzest Pański
Imieniny:  Hilarego, Weroniki, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1 – 4. 6 – 7  
Psalm 29
Dz 10, 34 – 38    
EWANGELIA: Mt 3, 13 – 17  

14  stycznia  – 2008 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny:  Feliksa, Krystiana, Niny
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 1 – 8
Psalm 116 B
EWANGELIA: Mt 1, 14 – 20

15 stycznia – 2008 r. – WTOREK
Imieniny:  Pawła, Aleksandra, Dobrawy
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 9– 20  
Psalm 1 Sm 2
EWANGELIA: Mk 1, 21 – 28

16 stycznia – 2008 r. – ŚRODA 
Imieniny:  Marcelego, Włodzimierza, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 3, 1 – 10. 19 – 20 
Psalm 40
EWANGELIA: Mk 1, 29 – 39   

17 stycznia – 2008 r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Antoniego, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 4, 1 – 11
Psalm 44
EWANGELIA: Mk 1, 40 – 45    

18 stycznia – 2008 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 8, 4 – 7. 10 – 22a
Psalm 89
EWANGELIA: Mk 2, 1 – 12    

19 stycznia – 2008 r. – SOBOTA
Imieniny: Henryka, Mariusza, Sary
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 9, 1 – 4.  17 – 19; 10, 1a 
Psalm 21
EWANGELIA: Mk 2, 13 – 17  

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl
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Ewangelia: Mt  3, 13 – 17

Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 
Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi 

się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. 

CHRZCIELNICA - Zbiornik na wodę chrzcielną umieszczony w świątyni,
 w prezbiterium lub oddzielnej kaplicy, służący do udzielania chrztu.

ŚWIECA I BIAŁA SZATA - Świecę w czasie ceremonii chrztu odpala się od Paschału, 
co symbolizuje przyjęcie światła Chrystusa. Białą szatę nakłada symbolicznie 
dziecku matka chrzestna i symbolizuje ona czystość dziecka nieskalaną grzechem. 

POLANIE WODĄ (LUB ZANURZENIE W NIEJ) - stanowiące istotę chrztu wraz 
ze słowami „Ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
(Mt 28,19): oznacza i urzeczywistnia śmierć ochrzczonego w Chrystusie dla zła 
i grzechu, a zmartwychwstanie z Nim do nowego życia dziecka Bożego.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM - ma związek z udzieleniem nowo 
ochrzczonemu daru Ducha Świętego i upodobnieniem go do Chrystusa Kapłana, 
Proroka i Króla.  Zapalenie świecy od Paschału - oznacza oświecenie przez Chrystusa 
i podjęcie zadania bycia światłem świata (Mt 5, 14)

S Y M B O L E  C H R Z T U
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Niedziela 
Chrztu Pańskiego

Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. 
Przez  chrzest pokuty przyjęty od Jana 
Chrzciciela, Pan Jezus objawia się nam 
jako nasz Zbawiciel. Chrzest udzielony 
niewinnemu Bożemu Synowi ukazuje 
przede wszystkim, że Jezus jest zespolony 
ze swym ludem, że przyszedł na ziemię, aby 
wypełnić całą sprawiedliwość. To uniżenie 
swego Syna, Bóg Ojciec błogosławi  z nieba, 
mówiąc „Tyś jest mój Syn umiłowany,  

w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). 
 Od samego początku chrześcijanie widzieli w tym uniżeniu Jezusa. Rozpoczęcie Jego zbawczej 
działalności. Jezus miał przyjść na ziemię, by obmyć lud Boży z jego grzechów. Obchodząc uroczyście 
ten dzień kończący okres Bożego narodzenia podziękujmy Ojcu w niebie za największy dar,  jaki otrzymaliśmy 
z Jego dobroci: za Jezusa Chrystusa, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i nasze 
grzechy wziął na siebie. Dzięki temu możemy i w tej chwili zwrócić się do Pana z prośbą, by obmył nasze 
serca z win, które popełniliśmy.  W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się 
w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, 
a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy…

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, 
posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje 
uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej 
Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten 
sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto 
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. 

  Katarzyna Langowska

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC) - dzieło na rzecz trzeźwości narodu zainicjowane
 w 1979 roku przez ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, czyli Oazy.

Jedno z założeń KWC mówi: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”. Kandydaci i członkowie 
KWC zobowiązują się nie pić napojów alkoholowych, nie częstować alkoholem i nie wydawać na niego pieniędzy. 
Jest to związane zawsze z postem, modlitwą i jałmużną. Nie jest to wyłącznie abstynencja, ale przede wszystkim 
pomoc w uwalnianiu człowieka ze wszystkiego, co go zniewala i uwłacza jego godności.

 • Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:
 •   Członkowie KWC ukazują drogę pełną miłości i prawdy, prowadzącą do Chrystusa
 • Potrafią dać świadectwo człowieka w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń
 • Nie poddają się zniewoleniom
 • Nie zgadzają się na przymusowe picie alkoholu
 • Zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu
 • Starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym
Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Krucjata Wstrzemięźliwości, założona przez ks. Franciszka 

Blachnickiego, ale zlikwidowana w 1966 przez Służbę Bezpieczeństwa. Członkowie i kandydaci składają swoje 
deklaracje abstynenckie do Stanic Krucjaty. Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem w Centrum 
Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce.

Opr. Szczepan Zięba



Moja Parafia | 3 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
W dniach 18-25 stycznia w całym świecie chrześcijańskim obchodzony będzie

kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tradycja wspólnych 
modlitw chrześcijan różnych wyznań o jedność sięga początków XX wieku, choć 
jednocześnie trudno jest wskazać dokładną datę narodzin tej inicjatywy. Pycha 
i brak miłości wśród uczniów Chrystusa doprowadziły w ciągu wieków do rozbicia 
jedności chrześcijańskiej i powstania wielu Kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich. 
Odczuwany wśród chrześcijan ból spowodowany rozdarciem stopniowo prowadził 

do coraz większego pragnienia zjednoczenia się. Ekumenizm to ruch, który dąży do zjednoczenia chrześcijan w 
jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego. Dzisiaj coraz rzadziej 
przypomina się teoretyczny podział ekumenizmu na naukowy, praktyczny i duchowy. Dialogom teologicznym 
towarzyszy przecież nieustannie modlitwa i przekonanie, że jedność, do jakiej dążą podzieleni chrześcijanie 
jest darem Boga. Wspólne inicjatywy podejmowane przez chrześcijan na płaszczyźnie duszpasterskiej, kulturowej 
i społecznej mają swoje źródło w przeżywaniu tego wszystkiego, co łączy uczniów Chrystusa.
 Na drodze do jedności niepodważalny jest jednak prymat ekumenizmu duchowego, szczególnie modlitwy.

Bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju światowego ruchu ekumenicznego był Sobór Watykański II, 
na który zaproszono w charakterze obserwatorów przedstawicieli Kościołów pozakatolickich. Uchwalony 
przez Sobór w 1964 roku dekret „Unitatis redintegratio” uznał ruch ekumeniczny za dzieło Ducha Świętego 
i zachęcał do praktykowania Tygodnia Modlitw. Efektem zwrotu w pojmowaniu ekumenizmu w Kościele 
katolickim była prośba Pawła VI o przebaczenie grzechów popełnionych przeciwko jedności.

Tydzień Modlitw realizuje główny cel ruchu ekumenicznego: jedność wszystkich chrześcijan zgromadzonych 
w „jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele Chrystusowym”.

„Jedność nas wszystkich, którzy przyjęliśmy Chrystusa i przez chrzest zostaliśmy włączeni w Niego
 i w Nim przyobleczeni, polega na realizowaniu wymagań Królestwa Bożego. O przywrócenie jedności muszą 
się zatem starać, współpracując ze sobą, wszyscy chrześcijanie, którzy pragną być wierni swemu powołaniu
 i posłannictwu.   W   tym   celu  poszukiwanie  jedności   „winno   stać   się w pewnym sensie integralną częścią 
programów duszpasterskich” Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich.” ( Jan Paweł II)

Opr. Paweł Grzesiak

Początek kolejnego nowego roku to właściwy czas na poważne refleksje - spojrzenie tak w przeszłość, 
jak i w przyszłość. Patrząc w tył, widzimy, jak liczne są powody do dziękczynienia Bogu za tak wiele łask, za tak 
ogromną i nieograniczoną miłość do nas ludzi słabych i grzesznych. Ileż to postanowień mieliśmy w minionym 
roku. Zadajmy sobie trud uczynić rachunek sumienia, co udało się nam zrobić, czego dokonaliśmy?

Gdy spoglądamy w przeszłość i ze smutkiem zauważamy niedoskonałość naszych najlepszych usiłowań. 
Kończy się okres świąteczno-noworoczny, czas składania sobie dobrych życzeń, czas wzajemnej życzliwości
 i spotkań w gronie najbliższej rodziny. Nie kończy się jednak czas na wypełnianie przykazania miłości. Miejmy 
odwagę i czas na refleksję, aby na początku Nowego Roku podjąć wysiłek miłowania bliźnich z jeszcze większym 
zapałem i gorliwością. Jakże wiele mamy do zrobienia i jak często narzekamy na brak czasu. Jakże ambitne plany
i zamierzenia snują się po naszych głowach, gdy czujemy się zdrowi i silni. Dwanaście nowych miesięcy to ogromna 
szansa dla każdego z osobna i dla nas wszystkich. Warto pamiętać, że nie zabraknie nam czasu wyłącznie 
wówczas, gdy wykorzystamy go w duchu miłości. Ten, kto nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, 
ani wbrew pozorom dla siebie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach jak chleb w rękach Jezusa, 
gdy karmił tysiące ludzi. Ten chleb był łamany i rozdawany ręką Wiecznej Miłości. Ludzie, którzy prawdziwie kochają, 
potrafią jedną godziną swego życia nakarmić wielu”.

Refleksje noworoczne uświadamiają nam, że i tak nie potrafimy zrobić wszystkiego, co chcielibyśmy uczynić, 
nawet gdybyśmy pracowali przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Im więcej pracujemy, tym więcej zadań 
czeka na wykonanie. Mnożą się pomysły i zaległości, a przecież Panu Bogu wcale nie chodzi o to, byśmy czynili 
dużo dobrego, ale o to, byśmy wykonali to dobro, którego właśnie On od nas oczekuje. Rozpoznawanie Woli Bożej 
jest wielką sztuką, ale warto podjąć ten trud. Bóg wyznacza nam zadania na miarę naszych możliwości - czy potrafimy 
odpowiedzieć miłością na Jego nieskończoną Miłość?

Monika Grzesiak 

tek kolejnego nowego roku to właściwy czas na poważne refleksje - spojrzenie tak w przesz

Refleksje noworoczne
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

Ochrzczony został

Dawid Bińkowski ( 13. 01)

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana

Stanisława  Wróblewska  ( l.  84)
Józef Szewczyk   ( l.  82)
Stanisław Sytka  ( l.  71)

                Bogumił Jan Szydłowski ( l. 54 )

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 13. rocznicę ślubu Katarzyny i Marka
w  40. rocznicę urodzin Dariusza
w  40. rocznicę urodzin Renaty
w  30. rocznicę urodzin Jarosława
w 18. rocznicę urodzin Jacka
w 18. rocznicę urodzin Kamila
w 15. rocznicę urodzin Adama
w 10. rocznicę urodzin Karola

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

1. Dziś – o godz. 14.30 zapraszamy na JASEŁKA 
 w wykonaniu dzieci z Naszej Parafii, które przygotowała 

Siostra Anna Samuela;
     -   o godz. 16.00 – Msza Święta dla dzieci przygotowujących 

się  do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców
     -  Nabożeństwo Kolędowe o godz. 17.00;
      -  o godz. 18.00 Msza Święta w intencji Ojca Świętego 
       Jana Pawła II – bezpośrednio po Mszy Świętej zapraszamy
 na wspólne kolędowanie;
 Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
      w zeszłą niedzielę złożyli indywidualne ofiary na budowę 

Naszego Kościoła w Mazowszanach.
2. Jutro – w poniedziałek, 14 stycznia, o godz. 9.00 –
       Msza Święta i Nabożeństwo Fatimskie dla Starszych,
       Chorych i Cierpiących. Różaniec i okazja do spowiedzi 
        od godz. 8.30.
3. W przyszłą niedzielę – 20 stycznia – Msza Święta dla 

Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania i Ich Rodziców, o godz. 16.00;

 Przyszła Niedziela jest Uroczystością Świętego Wincentego 
Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego, Księży Pallotynów, którzy pracują 
w Naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na uroczystą 
Mszę Świętą na godz. 13.00; by wspólnie dziękować w tym 
Uroczystym Dniu za dar Osoby Świętego Wincentego

       i  Jego Duchowych Synów i Córek.

Poniedziałek 14.01 godz. 14.30
Sandomierska 24, 26, 28, 30;  

Wtorek 15.01 godz. 14.30
Wiejska  58, 62;  Gajowa 43 

Środa 16.01 godz. 14.30
Świętokrzyska domki jednorodzinne i bloki 2, 5, 11, 13

Czwartek 17.01. godz. 14.30
Świętokrzyska  15, 17, 21

Piątek 18.01. godz.14.30
Jana Pawła II  2, 4  ; Cisowa 1 i 3, 5,  7

Wszystkich, którzy pragną przyjąć Kapłana z Wizytą 
Duszpasterską, a z różnych powodów nie mogli tego uczynić 
w wyznaczonym wcześniej terminie – prosimy o zgłoszenie 
telefoniczne lub osobiste, do czwartku - 17 stycznia. 
Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy  w sobotę – 19 stycznia.

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 


