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Święto Chrztu Pańskiego to dla nas dzień dziękczynienia za otrzymaną łaskę Sakramentu Chrztu 
Świętego. Dziękujmy Chrystusowi za dar Chrztu, za łaski jakimi nas obdarza w naszym codziennym 
życiu w pielgrzymce do Niego. Niech ten dzień wypełni modlitwa - dziękczynna, modlitwa za naszych 
Rodziców - dzięki, którym zostaliśmy ochrzczeni i dzięki którym jesteśmy w kościele. Zechciejmy 
także pamiętać o modlitwie w intencji naszych rodziców chrzestnych oraz kapłana, który udzielił 
nam tego Sakramentu /cd. str. 2/. 
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                               Mt 3,13-17                      

Chrzest Jezusa 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu 
ustąpił.  
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę 
i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie. 

 

●●● 

 
Człowiek w różny sposób próbuje zatrzymać uciekający czas. Malarstwo utrwala 
jakąś chwilę czy to w postaci pejzażu, czy w postaci portretu. Współcześnie uchwycić 
chwilę pomaga nam technika/ aparaty fotograficzne, czy kamery/. Nie jest możliwe, 
aby człowiek wysiadł z pociągu czasu, który nieustannie pędzi do przodu. 
 Człowiek żyje między tym, co było a tym, co dopiero nastąpi. Wszystkie zdarzenia, 
które minęły, które ju ż przeżyliśmy odciskają swoje piętno na naszym czasie 
teraźniejszym. 
Przeżywanie tajemnicy naszego własnego chrztu jest przeżywaniem obecnej chwili 
pod wpływem przeszłości i przyszłości. Chrzest odbył się przecież w przeszłości  
i najczęściej ludzie tego momentu nie pamiętają, bo w tamtej chwili byli jeszcze za 
mali, żeby cokolwiek pamiętać. Przeszłe wydarzenie jakim był chrzest ma jednak 
wpływ na to kim jesteśmy dzisiaj, chociażby przez to, że część z nas przeszła jakieś 
etapy edukacji religijnej. Poza tym skutki chrztu są obecne w naszym życiu teraz, 
dlatego że zostaliśmy włączeni w tajemnicze życie Trójjedynego Boga.  Chrzest 
rzutuje także na naszą przyszłość, gdyż wiąże się z obietnicą spotkania się z Bogiem. 
Po drugie jest zaproszeniem by stać się podobnym do Chrystusa. A przez to, że 
możemy być do Niego podobni, otwieramy się na przyszłość, która może być lepsza od 
dnia dzisiejszego. Jedno i drugie może być siłą, która wpływa na kształt przeżywania 
chwili obecnej. Można powiedzieć, że chrzest jest nam podarowany, ale także należy 
powiedzieć, że jest nam zadany. 
 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej  
    w Częstochowie. Wyjeżdżamy 3 lutego, tj. w czwartek o godz. 17.30  z Pl. JP II. 
    Koszt przejazdu 25 zł /wpłacone przy zapisie/. 
2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców: 
   10. I poniedz.   od g. 10.00 Annów – rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi. 
   11. I wtorek      od g. 10.00 Dąbrówka – rozpocz.z przeciwnych stron ku środkowi. 
   12. I środa        od g. 10.00 Studzianki Nowe za lasem, tzw. Wrzoski; 
                             od g. 17.00 Czerniewice, ul. Brzozowa. 
   13. I czwartek  od g. 10.00 Studzianki Wieś; 
 od g.14.00 Czerniewice, ul. Kasztanowa. 
   14. I piątek       od g. 10.00 Małe Czerniewice za CPN po obu stronach trasy; 
                             od g. 14.00 Czerniewice, ul. Akacjowa.  
   15. I sobota      od g. 10.00 Czerniewice, ul. Mazowiecka po przeciwnej stronie 
                                                kościoła /od wysokości ul. K. Kika do kościoła/.  
                                                Rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi. 
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Jan Walaszczyk i śp. Jan Szurmański – pokój ich duszom. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Znajoma posiada pociechę w wieku przedszkolnym i owe dziecię wraca po całym dniu 
zajęć do domu  
Mama: Co dzisiaj robiliście w przedszkolu? 
Dziecko: Śpiewaliśmy kolędy. 
Mama: I co, która Ci się najbardziej podobała? 
Dziecko: Ta o krówce. 
Mama: Ale chyba nie ma żadnej kolędy o krówce? 
Dziecko: Jak to nie? "Śpiewajcie i grajcie muuuu małe - muuuu" 

W czasie Mszy św. podczas udzielania Komunii św. ksiądz, podchodząc do pewnej pani z 
mocno umalowanymi ustami, mówi: 
- Uwaga, Panie Jezu, świeżo malowane.  

Święto Chrztu Pańskiego 

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. 
W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania 
Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można 
zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy. 

       



 
INTENCJE 

 
                                                PONIEDZIAŁEK  10. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    WTOREK  11. 01. 2011 
 9.00 ---------------- 
                                                    ŚRODA  12. 01. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
          Za +Teresę Jankowską /popogrzebowa/; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od druhów OSP z Czerniewic/; 
                +Cecylię Stępniarek w 1 rocz. śmierci; 
                +Jana Walaszczyka /int. od żony/. 
 
                                                                 CZWARTEK  13. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                                                   PIĄTEK  14. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                                                   SOBOTA  15. 01. 2011 
  9.00 --------------- 
                 NIEDZIELA 16. 01. 2011 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wioletty i Grzegorza z racji 
                  7 rocz. ślubu i ich dzieci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Sławomira z racji 20 rocz. ślubu 
                   i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja Bielickiego z racji 18 rocz. urodzin 
                   i o zdrowie dla Macieja Bielickiego. 
16.00 Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich, dziadków i Stanisława 
                  Duchnowskiego. 
 
 

ŚWIĘTA NIENAKAZANE  
Nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św., ale zachęca się, aby wierni zgodnie  
z wielowiekową  tradycją brali  w  niej udział: 

• Niepokalane  Poczęcie  NMP  - 8 grudnia 
• św.  Szczepana  - 26  grudnia 
• św.  Józefa  Oblubieńca NMP  -  19  marca 
• poniedziałek  Wielkanocny 
• Swięto  Najświętszej  Maryi  Panny,  Matki  Kościoła (poniedziałek  po 
• Zesłaniu Ducha  Świetego) 
• Świętych  Apostołów  Piotra  i  Pawła -  29  czerwca 
• Patronów Ojczyzny  - 3 V /NMP Królowej Polski/, 23 IV / św. Wojciecha/, 
                                              8 V /św. Stanisława/, 16 V /św. Andrzeja Boboli/, 
                                             18 IX /św. Stanisława Kostki/  
• Patronów Diecezji -  11 listopada /św. Wiktorii/  
• Patronów Parafii  - 22 lipca /św. Małgorzaty/ i 30 listopada /św. Andrzeja/. 
 


