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ŒWIÊTO CHRZTU PAÑSKIEGO

W TOBIE MAM UPODOBANIE
(Mt 3,13-17)
„Jezus przyszedł
z Galilei nad Jordan do
Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego. Lecz
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. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został
ochrzczony, natychmiast
wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego
na Niego. A głos z nieba
mówił: Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym
mam upodobanie.”

"Kto
uwierzy
i przyjmie
chrzest
będzie
zbawiony” Mk 16, 16

Chrzest w Jordanie był obrzędowym
obmyciem, przez które przyjmujący okazywali chęć naprawienia swojego życia,
a przez to był znakiem obmycia duszy z
grzechów. Po co jednak był potrzebny
chrzest Jezusowi, który nie potrzebował
w swoim życiu niczego zmieniać, niczego naprawiać? Był przecież Święty, bezgrzeszny...
Każdy czyn Chrystusa jest dla nas jednocześnie i słowem, zastanówmy się
więc, co chciał tym swoim postępowaniem powiedzieć.
Chrzest Janowy i ten, którym nas
ochrzczono jest zawsze ukorzeniem się
przed Bogiem, ochoczym i radosnym
podporządkowaniem się Jego woli. Jeśli
Bóg widzi to w nas, otwiera nam niebo,
tak jak ojciec otwiera drzwi swojego
domu i swoj e ramiona na powitanie
dziecka, które był wydziedziczył. Aby miało odwagę przyjść, posyła mu naprzeciw
swoją Miłość, swoje Odpuszczenie i swój
Pokój w obrazie gołębicy, która już od
czasów potopu jest znakiem pojednania,
współcześnie zaś mówi tak, by i inni mogli to usłyszeć:

Ty jesteś moim ukochanym
dzieckiem, które miłuję.

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim żyć, umierać pragnę.
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod osłoną chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

STATYSTYKA
PARAFIALNA
Grudzieñ
2016
Chrzty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nela Bieńkowska
Olaf Dec
Maksymilian Jan Kionka
Filip Lewicki
Kacper jakub Piazza
Ewelina Zofia Piazza
Mikołaj Piotr Sindera
Blanka Nikola Kromp
Aleksandra Alicja Welz

Pogrzeby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rossa Zbigniew
Smołka Andrzej
Sankiewicz Henryk
Pałka Zbigniew
Łasak Arkadiusz
Staroszczyk Eugeniusz
Błaszczuk Ewa
Kanclerz Edward

OSTATNIE KOLĘDOWANIE
Niedziela 8. 01 godz. 14.00
1. Kazimierza Wielkiego 5
2. Kazimierza Wielkiego 7
3. Kazimierza Wielkiego 4 A, 6 ABC, 8 AB
4. Kazimierza Wielkiego 8 CD, 9 A
Poniedz. 9. 01 godz. 15.30
1. Kazimierza Wielkiego 9 BCD
2. Kazimierza Wielkiego 10 CBA
3. Kazimierza Wielkiego 10 D, 11 AB
4. Kazimierza Wielkiego 11CD, 12 A
Wtorek 10. 01 godz. 15.30
1. Kazimierza Wielkiego 12 BCD
2. Kazimierza Wielkiego 14 CBA
3. Kazimierza Wielkiego 15/1-20, 14 D
4. Kazimierza Wielkiego 15/21-57
Środa 11. 01 godz. 15.30
1. Kazimierza Wielkiego 16 CBA
2. Kazimierza Wielkiego 18 AB,16 D
3. Kazimierza Wielkiego 18 DC
4. Kosmonautów 1, 4

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2016

Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, tym bardziej zapraszamy na nieszpory kolędowe o 16.30.
O 21.00 Apel Jasnogórski.
W poniedziałek członków Apostolstwa
Dobrej Śmierci o 7.45 zapraszamy na różaniec do Siedmiu Boleści NMP i na Mszę
o 8.15. Po mszy spotkanie opłatkowe w
salce św. Józefa.
Od 16.00 - 17.00 dyżur charytatywny.
O 16.30 spotkanie Koła Przyjaciół Radia
Maryja.
We wtorek o 17.30 nowenna do MB
Nieustającej Pomocy.
W piątek od 17.30 okazja do spowiedzi
świętej. Po mszy o godz. 18.00 zapraszamy przygotowujących się do bierzmowania i całą młodzież naszej parafii na spotkanie z klerykami naszego seminarium.
W sobotę od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy
kleryków Śląskiego Seminarium w ramach

Niedziela 15. 01 godz. 14.00
- kol. dodatkowa

C+M+B 2017

Dla tych, którzy nie mogli skorzystać z odwiedzin kolędowych we właściwym terminie jest jeszcze okazja w przyszłą niedzielę 15 stycznia w ramach kolędy dodatkowej. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
Wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Jest to też
okazja do wzajemnego poznania i podzielenia się radościami i troskami życia religijnego
i codziennego. Zawsze jest to prośba o Boże błogosławieństwo, to właśnie znaczą litery
pisane na drzwiach wejściowych: Chrystus Mieszkanie Błogosławi na rok 2017.

OG£ OSZ ENIA PARAFIALN E
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Czwartek 12. 01 godz. 15.30
1. Kosmonautów 6, 2
2. Kosmonautów 5, 3
3. Kosmonautów 11, 9, 7
4. Kosmonautów 10
Piątek 13. 01 godz. 15.30
1. Kosmonautów 12 CBA
2. Kosmonautów 14
Sobota 14. 01 godz. 14.00
1. Kosmonautów 16 AB, 12 D
2. Kosmonautów 20 A, 16 CD
3. Kosmonautów 20 CB

akcji powołaniowej i przygotowania do
święceń diakonatu naszego kleryka
Bartłomieja Cudziło, które będą miały
miejsce w naszej parafii 25 lutego. Kolekta przeznaczona będzie na Śląskie
Seminarium Duchowne.
Dla tych, którzy nie mogli skorzystać
z odwiedzin kolędowych we właściwym
terminie jest jeszcze okazja w przyszłą
niedzielę 15 stycznia w ramach kolędy
dodatkowej. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego" - jak z Bogiem i po Bożemu
przeżyć Nowy Rok. W zakrystii Mały
Gość dla dzieci. Przy wyjściu z kościoła
nasza gazetka parafialna z szczegółową
informacją nt. sakramentu Chrztu św.
Apostolstwo Dobrej Śmierci Zaprasza na adorację przy Bożym żłóbku
w Panewnikach w sobotę 21 stycznia.
Wyjazd autokarem o godz.10.00. Zapisy w zakrystii. Koszt 10 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu zadbali o porządek w
naszym kościele. W tym tygodniu o pomoc w pracach porządkowych w poniedziałek o 10.00 i w piątek o 9.00 prosimy parafian z ulicy Łokietka.

KONCERT CHARYTATYWNY

DLA ASI MIERZWA
"KOLĘDNICY
ŚPIĄCEJ
KRÓLEWNY"
Asia jest
w klinicie budzik
w Warszawie,
wierzymy że niedługo obudzi się ze
śpiączki i będzie śpiewac razem z nami.
WYKONAWCY
Sylwia Lipka
Marta Pagacz
Agata Żyła
Bartłomiej KaszubaMaciej Gawliński
Sekstet wokalny "Vivo"
Chór dziecięcy parafii p.w. M.B. Częstochowskiej pod dyr. Marii Januszkiewicz
Zespół instrumentalny pod dyr. Jacka Żyły
Prowadzenie - Justyna Żyła
organy - Marcin Szumilas

NIEDZIELA 15 STYCZNIA

GODZINA 18.00

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 -15.01.2017
Poniedziałek
9.01.2017
6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Barbary z podziękowaniem
za szczęśliwie przepracowane lata na kopalni „Knurów”, przejście na emeryturę oraz dalszą opiekę dla
Mirosława i jego rodziny.
2) Za ++ Juliannę Surzyn, męża Franciszka, czterech synów, dwie synowe, ++ z pokrewieństwa.
8.15
1) W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
Za + Sebastiana Maślińskiego w 2-gą rocznicę śmierci.
Wtorek
10.01.2017
6.30
1) Do Przemienienia Pańskiego w pewnej intencji.
2) Za ++ rodziców Mieczysława i Marię Miotła, brata Jana, dziadków z obu stron.
8.15
1) Za ++ matkę Klarę w 19-tą rocznicę śmierci, Antoninę i Franciszka Roter, dziadków Reginę Mocek, Elżbietę
Dąbkowską, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Ewę Błaszczuk od służby kościelnej.
18.00
Za ++ rodziców Hallusiak i Grodzicki, brata Waldemara, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
Środa
11.01.2017
6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 50-tej rocznicy urodzin Grażyny Skoczylas, oraz
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Za + Hainza Larisch od sąsiadów.
8.15
Za ++ męża, ojca i dziadka Władysława Reszka w 28-mą rocznicę śmierci, matkę Irenę Rybołowicz,
++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za ++ matkę Zofię Kaczmarczyk w 1-szą rocznicę śmierci i ojca Mariana.
2) Za ++ mamę Helenę Korniecką w 11-tą rocznicę śmierci, męża Eugeniusza, ciocię Irenę Sadowską w 2-gą
rocznicę śmierci, teściów Janinę i Józefa Kozakiewicz, ++ z rodzin Korneckich, Kozakiewicz i Sadowskich,
dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek
12.01.2017
6.30
1) Za ++ męża Bohdana Modrzejewskiego w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Modrzejewskich
i Bruców, ++ z rodzin Szczotoków.
2) Za ++ matkę Mariannę Anczyk w 5-tą rocz. śm., jej rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu.
8.15
1) Za ++ Jerzego Tokarskiego w 3-cią r. śm., Przemysława Tokarskiego w 15-tą rocz. śmierci, ++ z rodziny.
2) Za + Eugeniusza Staroszczyk od sąsiadów.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Wawrzyniak, ++ rodziców Wawrzyniak i brata Stanisława.
Piątek
13.01.2017
6.30
1) Za ++ męża Feliksa Krawczyk, rodziców Monikę i Rajnholda, brata Alfreda Sowa, krewnych, Bertę, Juliusza,
Pawła i Johana Sowa, ++ z rodzin Sowa i Geroska, teściów Florentynę i Jana Krawczyk, ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ Józefa Zarańskiego, jego rodziców Jana i Paulinę, brata Kazimierza, siostry Kazimierę i Wiktorię.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za miniony owocny
Święty Rok Miłosierdzia.
18.00
1) Za + Franciszka Szendera w 1-szą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Szendera i Dusza.
2) Za + Alicję Morawiec w 1-szą rocznicę śmierci.
Sobota
14.01.2017
6.30
1) Za ++ męża Józefa Skoczylas w 20-tą rocznicę śmierci, córkę Grażynę Namysło, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców ojca Antoniego Sadowskiego w 33-cią rocz. śmierci, jego żonę Stefanię w 15-tą rocznicę
śmierci, brata Stanisława, siostry Krystynę i Zofię, Jerzego Dudka, dziadków, ++ z pokrewieństwa.
8.15
1) Za ++ Anastazję Bobek w 33-cią rocznicę śmierci, jej męża Romana, rodziców z obu stron, zięcia
Rajmunda, Martę Chruśnik.
2) Za ++ matkę Helenę Polesiak- Maziarz w 1-szą rocz. śm., jej męża Witolda i Piotra, syna Czesława, córkę Marię.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00
Za + Andrzeja Kempa w 30-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kempa, Chudoba, Kowalik.
Niedziela II Niedziela Zwykła
15.01.2017
6.00
W dniu urodzin dla córki Ewy do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej z
podziękowaniem za odebrane łaski, przeżyte lata z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego dla jej męża i córek.
7.30
1) Za ++ mamę Stanisławę Mróz, babcię Józefę Sztandera oraz ojca Ignacego Mróz, ++ z rodzin Mróz,
Sztandera, Kieliś, Wąder, aby dobry Bóg przyjął ich do swego Królestwa.
2) Za + Henryka Sankiewicz 30 dni po śmierci od kuzynki Wandy i Krzysztofa Wójcik.
9.00
1) Za ++ Bronisławę Łazarczyk i męża Jakuba w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za ++ Jadwigę Antoszczak w 1-szą rocznicę śmierci, Edwarda, Irenę, Mikołaja Marcinów, Aleksandrę
i Stanisława Maksym, Felicję Kurdasińską.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za przeżyte lata
i odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo
Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 70-tej rocznicy urodzin Heleny Mazur, oraz o błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci do Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za ++ męża Kazimierza Barańskiego w 32-gą rocznicę śmierci, rodziców Ludwika, Marię i Apolonię, teściów
Leokadię i Antoniego Rumińskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 40-tej rocznicy ślubu Elżbiety i Stanisława Chmiel, oraz
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)

W TROSCE O CHRZEST
Dz isi ejs za ni edz ie la je st d osk onał ą o kazj ą,
ab y wró ci ć do
począ tków
na sze go życ ia
re lig ij neg o,
a wię c do
sakra mentu
Ch rz tu ś w.
Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie sakramentalnych
słów (N. JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA
ŚWIĘTEGO...) człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów popełnionych przed Chrztem
św., staje się Dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła.
Chrzest ustanowił Chrystus t powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: "Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody udzielając Im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego"(Mt 28,19) - Potwierdził go również w rozmowie z Nikodemem (J 3.5) jako konieczny warunek zbawienia.
Kościół, zgodnie ze starochrześcijańską tradycją głosi potrzebę udzielania chrztu dzieciom. Ponieważ do chrztu konieczna
jest wiara, dlatego chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o
wiarę rodziców dziecka. Wymaga to uprzedniego przygotowania,
wzmocnienia wiary przez lekturę religijną, udział w konferencjach
duszpasterskich czy nawet rekolekcjach.
Rodzice obierają także w tym czasie odpowiednie imię dla
dziecka. Zazwyczaj zaleca się wybór Imienia Świętego, który
byłby patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.
W przypadku nadania imienia jeszcze niechrześcijańskiego radzi się dodanie drugiego imienia chrześcijańskiego.
Rodzice wybierają również właściwych chrzestnych. Rodzice
chrzestni powinni być praktykującymi katolikami przystępującymi
do sakramentów świętych. Powinni być wystarczająco dojrzali po przyjęciu sakramentu Bierzmowania i z ukończonym 16-ym
rokiem życia. Nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Rodzice chrzestni spełniają w życiu dziecka
funkcje pomocnicze. W sytuacjach koniecznych wspomagają a
nawet zastępują rodziców naturalnych w katolickim wychowaniu
ich dziecka.
Główna rolę podczas chrztu spełniają rodzice naturalni.
To oni przynoszą dziecko do kościoła prosząc o chrzest dla niego, kreślą znak krzyża na czole swego dziecka, słuchają Słowa
Bożego. To oni wyrzekają się zła i składają wyznanie wiary, trzymają zapaloną świecę oraz na zakończenie otrzymują specjalne
błogosławieństwo, aby móc podołać odpowiedzialnemu obowiązkowi chrześcijańskiego wychowania dziecka.
Udzielanie sakramentu chrztu jest ważnym wydarzeniem w
życiu parafii i powinno odbywać się podczas Mszy świętej w kościele. Jednak w wyjątkowej sytuacji, gdy dziecko znajduje się w
niebezpieczeństwie śmierci, chrztu może udzielić każdy polewając głowę dziecka wodą i wymawiając sakramentalne słowa.
Woda może być nie poświęcona byleby była naturalna. W takim
wypadku nie powtarza się już w kościele obrzędu chrztu lecz uzupełnia się uroczyste ceremonie.
Dzień chrztu jest wielkim świętem całej rodziny. Troską rodziców powinno być to, aby uroczystość domowa nacechowana była
radością i godnością chrześcijańską. Dziecko zostało ochrzczone w kościele wodą święconą, nie ma więc potrzeby poprawiania
tego czy uzupełniania "wodą ognistą".

fot. Marek Grabowski
K. T.

fot. Marek Skarbecki

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka
odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy
dziecku zagraża śmierć.
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody
własnego proboszcza.
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, "aby
istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy
odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego,
powiadamiając rodziców o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun
dziecka.
W kancelarii należy przedstawić:
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek
chrzestnego:
a) ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić)
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie
z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
(Dziecko powinno mieć dwoje chrzestnych lub jednego,
a w przypadku braku takiej osoby chrzest też jest możliwy. Jednak nie dopuszcza się do tej funkcji osób niegodnych, niekompetentnych. Nie można też dopuścić
do sytuacji, że byłoby dwóch ojców chrzestnych albo
dwie matki chrzestne)
6. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim
pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich
oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą
rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu
pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje
się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa,
fot. Marek Grabowski
świątynią Ducha Świętego.

Można natomiast z tej okazji napisać do dziecka list przedstawiający uroczystość, wyjaśniający imię i wzbogacić go potem
fotografiami. Całość będzie doskonałą pamiątką tego ważnego
wydarzenia.
(

Chrzest święty jest
fundamentem całego
życia chrześcijańskiego, bramą życia
w Duchu i bramą
otwierającą dostęp do
innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od
grzechu i odrodzeni
jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni
w Kościół i stajemy
się uczestnikami jego
posłania.

