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W minioną niedzielę odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczął je modlitwą Ks. 
Proboszcz. W głębi /po prawej stronie / P. Kazimierz, który przygrywał nam do 
śpiewu kolęd, a i sam pięknie śpiewał z zespołem żeńskim– Amatorki /zdj ęcia str.2 i 4/. 
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                               Mk 1,6b-11 
 

Chrzest Jezusa  
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 
aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w 
Galilei i przyj ął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał 
się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

 
    
Chrześcijanin każdego dnia musi wracać do źródła i początku - do sakramentalnej 
łaski chrztu, którą został obdarowany. Temu darowi i temu zobowiązaniu trzeba 
dochować wierności. Wiarę trzeba ożywiać. Wierność zasadom Ewangelii - umacniać. 
Tylko wtedy i tylko z Jezusem można zwyciężyć zło otaczające nas zewsząd. 
Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie 
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? - pisze Apostoł Jan. 

 

         

   
 W rodzinnej, serdecznej atmosferze szybko mijał czas spotkania. 



 
OGŁOSZENIA 

1. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską  Ks. Proboszcz wspólnie z 
Ks. Waldemarem odwiedzą mieszkańców: 
13 I  /wtorek./    - Studzianki Nowe / tzw. Wrzoski/ i Czerniewice, ul. Południowa 
                               / tzw. Parcela po trakcie /; 
14 I  /środa /       - Małe Czerniewice i Studzianki za trasą + RSP; 
15 I  /czwartek / - Annów; 
16 I  /piątek /      -Dąbrówka; 
17 I  /sobota/      -Czerniewice, ul. Brzozowa i Akacjowa. 
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

 

 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY 
Janina Krasucka i Irena Rochala -  pokój ich duszom. 

 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
 

Policjant zatrzymuje jadącą kobietę. 
Przekroczyła pani sześdziesiątkę!!! 
A kobieta na to : 
- Ooo nie Panie Władzo, to ten kapelusz mnie tak postarza... 
 
Siedzi gość nad rzeką i łowi rybki. Wtem z tyłu nachodzi go strażnik. 
- Dzień dobry, ma pan oczywiście kartę wędkarską? 
- Nie, a po co? 
- Jak to po co? A co pan tu robi? 
- Siedzę. 
- A co pan ma w ręce? 
- Kijek. 
- A na kijku? 
- Sznurek. 
- A na sznurku? 
- Robak. 
- No i co pan robi z tym robakiem? 
- Uczę go pływać. 
- To płaci pan mandacik. 
- Za co? 
- Za brak kamizelki ratunkowej! 

 



 

.INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK 12. 01. 2009. 
 9.00 …… 
                                                     WTOREK 13. 01. 2009 
 9.00 …… 
                                                                ŚRODA 14. 01. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy i Władysława z racji 40 rocz. 
                  ślubu i ich dzieci. 

Za +Zofię Moczarską / int. od bratowej Haliny z rodziną/; 
     +Jana Skonecznego / int. od wnuczki Ani z rodziną /; 
     +Janinę Krasucką / int. od rodziny Raczkowskich /; 
     +Ewę i Józefa Witkowskich i rodzeństwo, Władysławę, Romana 
       i Henryka Świechów; 
     +Mariannę Skoneczną / int. od wnuczki Małgorzaty z rodziną /.  

 
                                             CZWARTEK 15. 01. 2009 
 9.00 …… 
                                                      PIĄTEK 16. 01 2009 
 9.00 …… 
 
                                                      SOBOTA 17. 01. 2009 
 9.00 …… 
 
                                                       NIEDZIELA 18. 01. 2009. 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki w 18 rocz. urodzin i jej rodziny; 
          Za Parafian. 
16.00 Za +Władysława i Kamila Goleniów, rodziców Pijanowskich i teściów 
                  Goleniów. 
 
 

 
Na spotkaniu gościliśmy też: Mart ę, Łukasza i Marcina oraz  chórek parafialny. 
 


