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J 1,29-34

Duch Święty spoczął na Jezusie
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie
świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja
Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do
mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym”.

Czy Jezus potrzebował oczyszczenia i nawrócenia, skoro nie był dotknięty
skazą grzechu pierworodnego? Ewangelia Mateusza odsłania rąbek tajemnicy i
mówi kim jest Jezus: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie." (Mt 3,17). Św. Jan Ewangelista powie natomiast: "...Jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym." (J 1,33). Z uwagi na swoją godność Jezus nie
był zobowiązany do żadnych aktów pokuty, nie miał też potrzeby przyjmowania
chrztu od Jana jako nawrócenia. I chociaż Jezus nie posiadał żadnej zmazy,
chciał poddać się obrzędowi oczyszczenia, tak samo jak poddał się innym nie
obowiązującym Go przepisom prawa. Stawszy się człowiekiem, poddał się
prawom, które rządzą życiem ludzkim.. Bezgrzeszny Jezus przez akt przyjęcia
chrztu solidaryzuje się z grzeszną ludzkością, a swoje mesjańskie posłannictwo
pojmuje jako "zniżenie się" Boskiego lekarza do ludzi chorych - grzeszników,
aby uzdrawiać ich ciała i leczyć duchowe niedomagania.
Jest to moment kiedy kończy się ukryte życie Jezusa w domu rodzinnym, a
rozpoczyna się Jego publiczna działalność; nowy okres życia ziemskiego.

OGŁOSZENIA
1. Ks. Proboszcz zapisuje chętne osoby na całonocne czuwanie przed
obrazem Matki Bożej w Częstochowie, które rozpocznie się 25.01.2008 r.
Orientacyjny plan wyjazdu :
17.30 – wyjazd z Placu JP II w Czerniewicach;
21.00 – apel z kaplicy MB transmitowany przez „Tel. Trwam” i Radio Maryja;
22.00 – rozpoczęcie czuwania;
22.30 – Nabożeństwo Różańcowe – prowadzi par. Czerniewice;
24.00 – Eucharystia;
1.30 – Agapa / posiłek /;
2.00 – wystawienie Najść. Sakramentu i Nieszpory;
3.15 – Droga Krzyżowa;
4.00 – Godzinki.
Ks. Proboszcz prosi , by int. do Różańca zapisać jak najkrócej na kartce. Będą
zbierane w autokarze.
2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską Ks. Proboszcz wspólnie
z Ks. Waldemarem odwiedzą mieszkańców nast. miejscowości:
14 I /pon. /
od g.10.00 - Studzianki Wieś;
od g. 17.00 – Czerniewice, ul. Kasztanowa.
15 I /wtorek / od g. 10.00 – Małe Czern. za CPN-em po obu str. trasy.
16 I /środa/ od g. 10.00 – Annów –rozpoczniemy z przeciwnych stron ku
środkowi.
17 I /czwartek/ od g.10.00 – Dąbrówka –rozpoczniemy z przeciwnych stron
ku środkowi.
18 I /piątek / od g. 10.00 – Czerniewice, ul. Mazowiecka po str. Kościoła
/rozp. od p. Ajdukiewicza w kier. Oś. Skarpa/.
19 I /sobota/ od g. 10.00 – Czerniewice, ul. Mazowiecka po przeciwnej str.
Kościoła – rozpoczniemy z przeciwnych stron
ku środkowi.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 9.50.

☺☺☺
Zbliżają się imieniny Jasia.Wieczorem,mówiąc pacierz,chłopiec
głośno krzyczy: -Daj mi,Boziu,na imieniny konia na biegunach! Czemu tak krzyczysz?-strofuje go babcia-Bozia nie jest głucha! Bozia nie,ale ty babciu jesteś...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 14.01.2008.

16.00 Za +Stanisławę Sobczak w 4 rocz. śm. oraz Włodzimierza i Wincentego.
WTOREK 15.01. 2008

------------------------------------------ŚRODA 16.01.2008

16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Rozalię i Jana Grzelków, Mariannę, Filipa, Janinę i Władysława Koper;
+Zygmunta Tomczyka / int.od chrześnicy Teresy z rodziną /;
+Aurelię w 17 rocz. śm. i Stanisława Kuta oraz Józefa Goździka;
+Mariusza Kościechę i Mariana Sygitowicza;
+Janinę i Wacława Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską
i Stanisława Trębacza;
+Mariana Sygitowicza / int. od siostry Janiny z rodziną /;
+Stanisławę Pasik /int. od córki Joanny z mężem/.
CZWARTEK 17.01.2008

----------------------------------------------PIĄTEK 18.01.2008

-----------------------------------------------SOBOTA 19.01.2008

9.00 Za +Mariusza Michalaka.
NIEDZIELA 20.01.2008.

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla p.Zofii i Czesława z racji 30 rocz. ślubu i 50 rocz.
urodzin Zofii i ich dzieci i wnuków.
16.00 Za +Józefa Wójciaka, cr. Królów oraz Józefa Milewskiego.
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