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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Chrztu Pańskiego - 08.01.2017/

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie
Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On
Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra
rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku.
Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2
lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy na
wspólna modlitwę różańcową.
3. Plan kolędy:
09.01 – poniedziałek – Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
10.01 – wtorek – Klonowa
11.01 – środa – Krótka 2, Morawka 4,6,7
12.01- czwartek – Krótka 1, Morawka 8,9,10,18
13.01- piątek – Morawka 35, 36,37, 17,19,20,21
14.01- sobota – Morawka 30,31, Młynowiec, Polna
Kolęda zaczyna się w dni powszednie o godzinie 15.00 a w
soboty o 14.00.
4. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu
kaplicy pogrzebowej.
5. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
6. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko
w sobotę w wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy
zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
7. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym
numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone. Do tej
pory wpłynęło 500 ofiar na kwotę w. 63 tys. 600 zł.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo...
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich,
którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza
i Ewangelii. Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego”
Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego,
tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha.
Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.
W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia
w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony i odnowiony
w całej swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił w latach
i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego,
Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania,
by utwierdzić go w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie
chrześcijanina rozwija się pod wpływem Ducha Świętego. Ewangelista Mateusz
opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza, że Chrzciciel nie chciał się podjąć tej
czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,

14). Oczywiście, że Pan nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł do Jordanu,
dostosowując się do wszystkich, którzy szli prosić o chrzest pokuty, i nalegał na Jana
mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”
(tamże 15). „Sprawiedliwość”, jaką Jezus chce wypełnić, jest to doskonałe spełnienie
woli Ojca; i właśnie Ojciec w odpowiedzi na ten gest tak pokorny, stawiający Jezusa
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na równi z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty widzialnie
zstępuje na Niego.

