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Zbawienia

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Od jutra w Ko-
ściele rozpoczyna się okres zwykły. W przyszłą niedzielę w Ko-
ściele obchodzimy Dzień Judaizmu. Zapraszamy dzisiaj na godz. 
1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

2. W środę przed Mszą Świętą wieczorną – Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. 
W piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

3. Zapraszamy dziś na koncert kolęd, który odbędzie się po Mszy 
Świętej o godz. 1800. Wystąpi nasz parafialny zespół „Abeamus”.

4. W czwartek Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się po Mszy 
Świętej wieczornej, jak również modlitwę o  dar potomstwa 
oraz w intencji matek w stanie błogosławionym, a także za ro-
dziny. Organizuje go Odnowa w Duchu Świętym „ Emaus”.

5. Stolica Apostolska przedłużyła na  rok 2021 obchody Roku 
św. Jakuba. W związku z tym Penitencjaria Apostolska na po-
lecenie Ojca św. Franciszka udziela specjalnych odpustów. Wa-
runki ich uzyskania zostały opisane w Dekrecie, który można 
przeczytać w  gablocie. Również w  gablocie umieszczony jest 
wykaz kościołów stacyjnych Roku św. Jakuba w Polsce, ustalony 
przez Konferencję Episkopatu Polski. 

6. Przypominamy, że przy głównym wejściu umieszczona została 
bezdotykowa kropielnica. W ostatnim tygodniu również przy 
wejściu głównym umieszczony został bezdotykowy dozownik 
do dezynfekcji rąk.

7. Kancelaria parafialna ze względu na pandemię w tym tygodniu 
będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na nu-
mer parafialny podany w gablocie, w gazetce, a także na stronie 
internetowej naszej Parafii. 

8. W  poniedziałek po  Mszy Świętej wieczornej spotkanie Rady 
Parafialnej.

9. W tym roku nie odbędzie się tradycyjna wizyta duszpasterska, 
ale chcemy, aby błogosławieństwo Boże i wspólnotowe spotka-
nie jednak się odbyło. Dlatego zapraszamy do świątyni na Mszę 
Świętą o godz. 1800 i wspólne spotkanie poszczególne rodziny 
z wyznaczonych części Parafii. Nie jest to oczywiście przymus, 
ale możliwość spotkania. Gdyby się jednak ktoś obawiał przyjść 
ze względu na  swój stan zdrowia, zapraszamy na  łączenie się 
z nami za pomocą transmisji internetowej. Na wspólne spotka-
nie prosimy przynieść ze sobą wodę, która zostanie przez kapła-
na pobłogosławiona. Porządek wizyty poniżej.

10. Dziękujemy parafianom z  ul. Mikołajczyka 8, klatka 9 i  10 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Mikołajczyka 8, klatka 11, 12 i 13. Dzięku-
jemy również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbo-
ny, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Dzisiaj składka przeznaczona jest na cele parafialne.

11. Prosimy o odebranie rozpiski Mszy Świętych pogrzebowych 
za: + Janina Mokrzycka + Zbigniew Kuczek + Tadeusz Słowik 
+ Stanisław Kopacz + Kazimiera Krupa + Stanisław Gralewicz 
+ Bogdana Turzańska + Kamila Raunek + Jerzy Zieliński + An-
drzej Gałązka + Piotr Bargłowicz.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki  
parafialnej.

13. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej oraz potrzebnego zdrowia w  No-
wym Roku.

14. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Renata Ba-
czyńska. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Święto Chrztu Pańskiego – 10.01.2021

WizYta Duszpasterska
18.01 (PONIEDZIAŁEK) zapraszamy Parafian z ul. Krakowskiej (domki od 

strony Lidla i przy kościele) oraz z ul. Krakowskiej 18 D, 18 E, 18 F, 18 G.

19.01 (WTOREK) zapraszamy Parafian z ul. Broniewskiego 23, 21, 19, 17, 15.

20.01 (ŚRODA) zapraszamy Parafian z ul. Broniewskiego 13, 11, 9, 7, 5, 3.

21.01 (CZWARTEK) zapraszamy Parafian z ul. Spiechowicza 1, 3, 4, 5, 6, 7.

22.01 (PIĄTEK) zapraszamy Parafian z ul. Spiechowicza 8, 9, 10, 11, 13, 15.

25.01 (PONIEDZIAŁEK) zapraszamy Parafian z ul. Okulickiego 3, 5, 7, 9  
oraz z ul. Mikołajczyka 1, 3.

26.01 (WTOREK) zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 5, 9, 10, 11.

27.01 (ŚRODA) zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 4, 7, 8.

28.01 (CZWARTEK) zapraszamy Parafian z ul. Mikołajczyka 6, 12.

W tym roku nie odbędzie się trady-
cyjna wizyta duszpasterska, ale chcemy, 
aby błogosławieństwo Boże i wspólno-
towe spotkanie jednak się odbyło. Dla-
tego zapraszamy do świątyni na  Mszę 
Świętą o godz. 1800 i wspólne spotkanie 
poszczególne rodziny z wyznaczonych 
części Parafii. 

Nie jest to oczywiście przymus, ale 
możliwość spotkania. Gdyby się jednak 
ktoś obawiał przyjść ze względu na swój 
stan zdrowia, zapraszamy na  łączenie 
się z nami za pomocą transmisji inter-
netowej. Na  wspólne spotkanie prosi-
my przynieść ze sobą wodę, która zo-
stanie przez kapłana pobłogosławiona.
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Niedziela: 10.01
7.00 1) + Urszula Przybyła w 6 rocz. śmierci o pokój wieczny 

w Bogu
8.30 1) + Andrzej Kalemba w 2 rocz. śmierci.
10.00 1) + Maria Kloc – greg.
11.30 1) Dziękczynna za 5 lat życia z prośbą o Boże błog. 

i opiekę M.B. dla Łucji Miller
12.45 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
18.00 1) + Józefa Król od rodz. Pietraszków
Poniedziałek: 11.01
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od żony Weroniki
18.00 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Jan Trojnar w 4 rocz. śmierci – od żony z dziećmi: 

syna i córki oraz + Stanisław i Maria Trojnar
Wtorek: 12.01
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Tadeusz Sakowski – od rodziny Prokopów
18.00  1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Stefan Walas – od żony Weroniki
Środa: 13.01
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od rodziny Łozów z Rzeszowa
18.00  1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Tadeusz Sakowski – od kolegi Irka z rodziną

Czwartek: 14.01 
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
18.00 1) + Marian Pruchnik – od koleżanek i kolegów córki 

Doroty z I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 2) + Edward
 3) + Stefan Walas – od córki Lucyny z rodziną
Piątek: 15.01 
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
18.00 1) + Stefan Walas – od córki Lucyny z rodziną
 2) + Tadeusz Sakowski – od Małgorzaty i Dariusza Swatek
 3) + Anna Kloc – od Henryka Kloc z rodziną
Sobota: 16.01 
6.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) + Stefan Walas – od rodziny Rossi
 3) + Tadeusz Sakowski – od rodziny Tłuczków
18.00 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 1) + Piotr w 34 rocz. śmierci
Niedziela: 17.01
7.00 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
8.30 1) + Maria Kloc – greg.
10.00 1) + Stefan Walas – od rodziny Rossi
11.30 1) + Zbigniew Oleszko
12.45 1) + Mieczysław Lampart – od rodziny
 2) Dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu Janiny i Kazimierza 

z prośbą o dalsze potrzebne łaski na dalsze lata
18.00 1) + Józefa Król – od Ewy i Jerzego Winiarz z rodziną

intencje Mszalne
10.01.2021 – 17.01.2021 r.

Tradycja udzielania chrztu małym 
dzieciom sięga początków chrześcijaństwa. 
Zachowują ją wszystkie trzy wielkie odła-
my chrześcijaństwa, tzn. poza Kościołem 
katolickim także Kościoły prawosławne 
i  Kościoły lub wspólnoty ewangelickie 
(z wyjątkiem Kościoła baptystów). W śro-
dowisku religijnie obojętnym czy ateistycz-
nym można się spotkać ze zdaniem, że wy-
bór wiary czy niewiary trzeba zostawić 
każdemu indywidualnie, a zatem nie trze-
ba dzieci chrzcić ani uczyć ich religii.

Chrzest jest zawsze następstwem wia-
ry, to znaczy, że przyjmuje się chrzest, gdy 

uwierzyło się w  Chrystusa. Gdy chrzci 
się dzieci, chrzci się je ze względu na wia-
rę ich rodziców i  Kościoła, którego wiarę 
oni podzielają. Rodzice dają dziecku ży-
cie i  określają siłą samego dziedziczenia, 
a  także przez swą własną przynależność 
do określonej rodziny, środowiska społecz-
nego, narodu, przez swoją sytuację kultu-
rową i materialną, kim będzie ich dziecko, 
a w pewnej mierze także i to, jak się poto-
czy jego życie. Z natury rzeczy troszczą się 
dla swojego dziecka o wszystko, co uważają 
za dobre. Mają prawo i obowiązek przeka-
zać mu także i to, co jest dla nich wartością 
szczególną — nadrzędną i  ostateczną — 
mianowicie wiarę chrześcijańską. Czynią 
to, zabiegając o chrzest dziecka, a później 
wychowując je w wierze.

Wiara rodziców, którzy troszczą się 
o  chrzest dziecka, jest, a  przynajmniej 
powinna być, czymś znacznie więcej niż 
chęcią, by ich dziecko wychowywało się 
w tej samej religijnej tradycji, w której oni 

sami wyrośli. Wiara w  Jezusa Chrystusa 
oznacza wiarę w  to, że  jest On Zbawicie-
lem, który wszystkich ludzi przychodzą-
cych na  świat w stanie grzechu oczyszcza 
swoją mocą i czyni dziećmi Bożymi. Przez 
chrzest Chrystus łączy człowieka ze sobą 
i  napełnia swoim Duchem, choćby czło-
wiek nie mógł jeszcze zdawać sobie z tego 
sprawy. Wychowanie chrześcijańskie — 
idące za  chrztem — będzie stopniowym 
wprowadzaniem dziecka w  tę tajemniczą 
rzeczywistość Chrystusowego zbawienia, 
które już w chrzcie stało się jego udziałem.

Argument pozornie słuszny na  rzecz 
poszanowania wolności człowieka, by nie 
chrzcić i  nie uczyć dzieci wiary, pozosta-
wiając im samym wybór w  późniejszych 
latach, jest po prostu formą domagania się 
wychowania ateistycznego. Jeżeli bowiem 
rodzice nie będą wychowywać dziecka 
w wierze, tym samym wychowywać je będą 
w niewierze. Trzeciej możliwości nie ma.

Źródło: https://liturgia.wiara.pl/

DlaczegO chrzcić Dzieci?


