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1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego. 
W piątek Nabożeństwo do św. Gemmy. 

2. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły. Zapraszamy na Modli-
twę różańcową w niedzielę oraz Święta po Mszy o godz. 830, 
zaś w dni powszednie o godz. 1715 w intencji ustania pandemii 
oraz w intencji wszystkich parafian z racji wizyty duszpaster-
skiej. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1500 na Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, za-
chęcamy do składania próśb. 

4. W czwartek po Mszy wieczornej modlitwa o dar potomstwa, 
za matki w stanie błogosławionym oraz za rodziny.

5. W tym roku wizyta duszpasterska tzw. „kolęda” nie odbę-
dzie się w tradycyjnej formie. Zapraszamy zaś do świątyni na 
Mszę Świętą o godz. 1800 i wspólne spotkanie po Mszy Świętej 
poszczególne rodziny z wyznaczonych części Parafii: 10 stycz-
nia (poniedziałek) zapraszamy Parafian z  ul.  Mikołajczyka, 
11  stycznia (wtorek) zapraszamy Parafian z  ul. Krakowskiej 
oraz Krakowska – domki, 12 stycznia (środa) zapraszamy Pa-
rafian z ul. Broniewskiego, 13 stycznia (czwartek) zapraszamy 
Parafian z ul. Spiechowicza oraz z ul. Okulickiego. Do kościoła 

prosimy przynieść ze sobą wodę, która zostanie przez kapłana 
poświęcona. Prosimy również, aby w domu przygotować stół 
z białym obrysem, krzyżem, świecami i Pismem Świętym, aby 
po powrocie ze świątyni przeprowadzić specjalny obrzęd ro-
dzinny. Odwiedziny rodzin (które wyraziły na to chęć) w do-
mach przez kapłana odbędą się w przyszłym tygodniu. Poin-
formujemy o tym te rodziny indywidualnie.

6. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, kl. 1 i 2 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, kl. 3 i 4. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele para-
fialne (ogrzewanie i elektryczność)

7. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu 
Świętym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM 
o godz. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o o. Wenantym 
Katarzyńcu, orędowniku w trudnościach materialnych.

9. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia. 

10. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Włady-
sław Prokop, + Mariusz Loegler. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
III Niedziela Po Narodzeniu Pańskim  
(Święto Chrztu Pańskiego) – 9.01.2022

Część rodziców nie chce chrzcić swo-
ich dzieci, aby pozostawić im później moż-
liwość wyboru własnej religii. Inni z kolei 
chcą to zrobić tak szybko, jak to możliwe. 
Jaka jest właściwa postawa wobec tak waż-
nej kwestii?

Wśród wielu rodziców pojawia się 
uzasadniona troska, by nie warunkować 
swoich dzieci, by ich nie „formatować”, 
by pozwolić im kształtować swoje życie 
w  osobistej wolności. Często zresztą mo-

żemy usłyszeć: „Później same zdecydują!”. 
Kłopot w tym, że czego by nie zrobili ro-
dzice, ich wybór ma wpływ na życie ich 
małych dzieci.

Dziecko kształtuje się  
poprzez naśladowanie

Jeśli rodzice zdecydują się ochrzcić 
dziecko, rzeczywiście ma miejsce pewne 
uwarunkowanie w  wymiarze religijnym. 
Jednak nie prowadząc go do chrztu, rów-
nież wpływają na swoje dziecko. Pozwalają 
mu myśleć, że chrzest jest rzeczywistością 
bez znaczenia, skoro nie warto było go 
ochrzcić. 

Małe dziecko kształtuje się poprzez na-
śladowanie. Jest niczym dziewiczy wosk, 
w którym odbija się sposób działania jego 
otoczenia. Uczymy je mówić, jeść przy 
pomocy łyżki, zachowywać się zgodnie 
z zasadami savoir-vivre’u. Działając w taki 
sposób, właśnie je warunkujemy, świado-
mie lub nie. A rolą rodziców jest przecież 
przekazanie dziecku tego, co uważają za 
najlepsze dla niego.

Jeśli uważają, że chrzest nie jest tylko 
okazją do świętowania narodzin dziecka 
i  wyboru szczodrych rodziców chrzest-
nych, ale przede wszystkim jest cudow-
nym wszczepieniem w Chrystusa, aby ich 
dziecko mogło stać się, tak jak On, umi-
łowanym Synem Bożym, jeśli uważają, że 
chrzest jest zaczątkiem życia, które stanie 
się życiem wiecznym, nie mogą go pozba-
wić swojego dziecka…

Wiara otrzymana staje się później  
wiarą z wyboru

To powiedziawszy, należy zrozumieć 
mądrość Ewangelii, która wymaga, aby 
dziecko pewnego dnia potwierdziło ten 
gest, który został mu narzucony. To wła-
śnie jest cały sens wyznania wiary: „Ro-
dzice ochrzcili cię, wierząc, że dobrze czy-
nią. Czy teraz, gdy jesteś w  wieku, który 
pozwala ci zrozumieć i  wybierać, chcesz 
w  pełni przylgnąć do tej wiary? Od cie-
bie zależy czy to, co zostało ci przekazane, 
uznasz za warte tego, by to zachować”.

Źródło: https://pl.aleteia.org

Chrzest – pOwinnO się gO narzuCać Czy pOzOstawić wybór DzieCku?
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Niedziela: 09.01
7.00 1) + Maria Łebek – od zarządu i pracowników firmy „Huzar”
8.30 1) + Marian Paśko – greg.
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Anna Gadulska – od kolegów i koleżanek z przedszkola 

córki Krystyny oraz za wnuczkę + Natalię Trzeciak (z domu 
Gadulska) – od rodziców

 2) Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 90 ur. Ireny 
Szczygieł z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę Matki 
Bożej

12.45 1) + Tadeusz Peliszko – od rodziny Wolskich
 2) + Mariusz Baron w 3 r. śmierci
18.00 1) + Helena Zielińska – od Anny i Łukasza Maziarz
Poniedziałek: 10.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Anna Gadulska – od rodziny Szeremetów
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od rodziny Bałchanów
 3) + Barbara Ciszewska w 1 r. śmierci – poza parafią
Wtorek: 11.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Maria Łebek – od zarządu i pracowników firmy „Huzar”
18.00  1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od rodziny Wójcików
Środa: 12.01
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Maria Łebek – od zarządu i pracowników firmy „Huzar”

18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od syna Andrzeja z rodziną
Czwartek: 13.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Maria Łebek – od córki Anny z rodziną
 3) + Joanna, Agnieszka, Kazimierz
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od Ewy Gajewskiej
Piątek: 14.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Maria Łebek – od rodziny Filów i Cymerysów
 3) + Tadeusz Peliszko – od Lucyny i Henryka Piekoś 

z Hermanowej
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
 2) + Helena Zielińska – od córki Małgorzaty z mężem
Sobota: 15.01 
6.30 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
 2) + Maria Łebek – od sąsiadów z Tyczyna z ul. Wyzwolenia
 3) + Helena Zielińska – od córki Małgorzaty z mężem
 4) + Władysław Nowak – od syna Bartosza z rodziną
18.00 1) + Marian Paśko – greg.
Niedziela: 16.01
7.00 1) + Helena Zielińska – od wnuczki Angeliki z Rodziną
8.30 1) + Marian Paśko – greg.
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – greg.
11.30 1) + Dariusz Mokwa – od rodziców
 2) + Adam – o miłosierdzie Boże
12.45 1) + Marian Ziomek w 1 r. śmierci
18.00 1) + Maria Łebek – od sąsiadów z Tyczyna z ul. Wyzwolenia

intenCje Mszalne
9.01 – 16.01.2022 r.

Skutecznym orędownikiem w  trudno-
ściach materialnych, problemach prawnych 
i biznesowych, braku pracy, poszukiwania do-
brej żony czy męża, dolegliwości zdrowotnych. 

Najważniejszym obowiązkiem, jaki mamy 
względem naszych bliźnich, jest miłość i szacu-
nek. Obowiązek ten wkłada na nas już sama 
natura, tego domagają się od nas prawa po-
zytywne Boskie i ludzkie – pisał sł. Boży We-
nanty Katarzyniec, franciszkanin, znany spo-
wiednik i kaznodzieja. Żył zaledwie 32 lata, 
zmarł przedwcześnie 31 III 1921 r.

Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie, 
był synem ubogiej chłopskiej rodziny. Przy-
szedł na świat 7 IX 1889 r. w  Obydowie 
k. Lwowa. Po ukończeniu Studium Nauczy-
cielskiego we Lwowie wstąpił do franciszka-
nów konwentualnych i  otrzymał imię We-
nanty. „Wyrzeknę się wszystkiego, choćby mi to 
nie wiem jak drogie było, jeśli mi przeszkadza 
w  zbawieniu duszy” – pisał w  tym okresie. 
Od samego początku przełożeni dostrzegali 
u  niego wielką skromność połączoną z  po-
korą i szczerą naturalną prostotą. W 1912 r. 
podczas wakacji w  Kalwarii Pacławskiej, 
po raz pierwszy spotkał się z młodszym od 

siebie o  pięć lat klerykiem Maksymilianem 
Kolbem, z którym zaprzyjaźnił się. W 1914 r. 
z rąk bp. Anatola Nowaka w Krakowie przy-
jął święcenia kapłańskie. Po krótkiej pracy 
duszpasterskiej w Czyszkach został mistrzem 
nowicjatu oraz kleryków we Lwowie, a także 
wykładowcą filozofii, łaciny i greki. Przyczy-
nił się znacznie do ożywienia gorliwości za-
konnej w całej prowincji.

W  swojej posłudze kapłańskiej zwracał 
uwagę jako znakomity spowiednik i  kazno-
dzieja. Kiedy o. Maksymilian Maria Kolbe 
organizował redakcję „Rycerza Niepokala-
nej”, zaproponował mu współpracę. Niestety, 
gruźlica spowodowała, że młody zakonnik 
nie tylko nie mógł włączyć się w powstanie 
„Rycerza Niepokalanej”, ale musiał opuścić 
Lwów i formowaną przez siebie młodzież za-
konną. „Widocznie taka jest wola Jezusa (...). 
I dla mnie krzyżem jest chorowanie i to, żem 
oderwany jest od ulubionej pracy – ale cóż, jeśli 
Bogu tak się podoba, niech tak będzie!” – pisał. 
Posłuszny przełożonym udał się na wypo-
czynek najpierw do Haczanowa, a następnie 
do Kalwarii Pacławskiej. Na tej ostatniej pla-
cówce mimo choroby bez reszty poświęcał się 

pracy w konfesjonale. Odszedł do Pana wie-
czorem 31 III 1921 roku.

Ojciec Maksymilian – już po śmierci 
swego przyjaciela – prosił go o wstawiennic-
two w sprawie wydania pierwszego numeru 
„Rycerza Niepokalanej”. Gdy pismo ukazało 
się w styczniu 1922 r., o. Maksymilian jako re-
daktor naczelny pisał o o. Wenantym: „Drogi 
mój współbracie w zakonie i dzielny Szermie-
rzu Niepokalanej. Teraz, gdy już stoisz przed 
tronem Najwyższego i wstawiasz się za zabłą-
kanymi duszami, gdy słabość ciała nie stawia 
Ci zapory w intensywnej pracy – spojrzyj! Oto 
bracia Twoi urzeczywistniają Twe gorące za-
miary: pisemko, któregoś tak bardzo wycze-
kiwał, powstaje, aby dusze dla Niepokalanej 
zdobywać i przez Jej najczystsze ręce składać 
z  miłością w  gorejące Serce Jezusa. Spojrzyj 
i zajmuj się nim szczerze. Wymódl rozwój po-
myślny i bądź mu patronem”. I rzeczywiście, 
„Rycerz Niepokalanej” nie tylko utrzymał się 
na rynku wydawniczym, ale bardzo szybko 
nastąpił wzrost jego nakładu, który osiągnął 
kilkaset tysięcy!

Źródło: https://adonai.pl

O. wenanty katarzynieC 
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