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Ks. Proboszczowi gratulujemy awansu. 

W diecezjach kapłanów obdarowanych przywilejem rokiety i mantoletu tytułuje się 
kanonikami. Rokieta jest to rodzaj komży o wąskich rękawach, podbita kolorową 
tkaniną /najczęściej fioletową/; mantolet zaś – w tym wypadku czarny – to krótka 
peleryna zakładana na rokietę. 
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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. 

●●● 
Chrzest Jezusa pokazuje prawdę o naszym chrzcie i naszej godności. To także dla nas jest 
rozwierające się niebo i Duch Święty spoczywający na Jezusie. Kontemplując ten obraz, 
mamy szansę zachwycić się wielkością daru, który otrzymał każdy z ochrzczonych. 
Otwarte niebo - otwarty bok Chrystusa - to miejsce narodzin naszego życia w Bogu. Przez 
nasz chrzest zostaliśmy zaproszeni, aby dosiąść do stołu. Wejść w komunię osób, w to 
doskonałe zjednoczenie. Naprzeciwko mnie siedzi Jezus i podaje mi kielich. W kielichu - 
Baranek. Przez ofiarę Jezusa - Baranka Bożego - niebo jest dla mnie otwarte. To jest teraz 
mój dom. Przez chrzest zasiadam do stołu. Kontemplowanie tej tajemnicy musi prowadzić 
także do uświadomienia sobie, że na mocy chrztu świętego, przez uczestniczenie w życiu 
Bożym mogę także rozpoznać głos Ojca. Chrzest uzdalnia mnie do tak niezwykłej, 
głębokiej relacji, w której potrafię powiedzieć do Boga z czułością Abba - Tatusiu! Jeśli On 
jest moim Ojcem, kochającym, troskliwym, opiekuńczym, to niemożliwe, aby chciał mnie 
zostawić samego bez czułej opieki. To do mojego serca dobry Ojciec pragnie na co dzień 
powiedzieć: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie". 

 
Na kolejnych str. Informatora scenki z Jasełek wykonane przez naszą młodzież w 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
 



OGŁOSZENIA  
1. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
    Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 15 stycznia 2012 roku /niedziela/ 
    od godz. 16.00. Zapisy u Pań: 
   Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64  
   Wiesławy Sygitowicz  – tel. 663 319 627 
2. Już dziś informuj ę, że na czuwanie całonocne przed obrazem Matki Bożej 
    w Częstochowie wyjeżdżamy 17 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II. 
    Koszt przejazdu, jak co roku, 25 zł wpłacane przy zapisie. 
5. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę wspólnie z Ks. 
    Arturem mieszkańców: 
    09 I poniedz.  od g. 10.00 – Czerniewice, ul. Parkowa i Polna; 
    10 I wtorek    od g. 10.00 – Mała Wola; 
    11 I środa       od g. 10.00 – Lechów /rozpoczniemy z przeciwnych stron/;       
    12 I czwartek od g. 10.00 – Dąbrówka oraz Studzianki RSP + Studzianki za  
                                                  autostradą;  
    13 I piątek      od g. 10.00 – Annów oraz Studzianki Nowe za lasem, tzw. Wrzoski;  
    14 I sobota      od g. 10.00 – Czerniewice, ul Mazowiecka od nr 1 do apteki  
                                                   /rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi/.           

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mały dzieciak, może trzy lata gania jak głupi po wąskim chodniku z betonowych płytek. 
Babcia strofuje go ciągle. Łepek w końcu ryje nosem po całej długości betonu. Ogólne 
przerażanie! Ale mały ze zrytą twarzą otrzepuje się, podchodzi do babci i z wściekłością 
cedzi przez zęby: 
- No? I jak mnie pilnujesz?! 
 

 
ich nauczyciele 

 



 
INTENCJE  

                                                  PONIEDZIAŁEK 09. 01. 2012 
  9.00 …… 
                                                  WTOREK 10. 01. 2012 
  9.00 …… 
                                                           ŚRODA 11. 01. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
          Za +Czesława Boneckiego /int. od siostry Marty z rodzin ą/; 
               +Natalię Goleń /int. od rodziny Przerwów/; 
               +Zofię Mierzejewską /int. od wnuczka Dariusza z rodziną/. 
                                                                CZWARTEK  12. 01. 2012 
  9.00 …… 
                                                   PIĄTEK  13. 01. 2012 
  9.00 …… 
                                                   SOBOTA 14. 01. 2012 
  9.00 ……  
                                                   NIEDZIELA 15. 01. 2012 
  9.00 Za +Franciszka w 21 rocz. śmierci, Stefanię, Stanisława, Bolesława i Annę  
                  Haraśnych oraz Zygmunta Tomczyka i zm. z całej rodziny. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Grzegorza w 8 rocz. ślubu i ich dzieci. 
16.00 Za +Stanisławę, Teodorę, Henryka, Stanisława, Mariannę i dziadków
 Duchnowskich. 
 

 

 
 

i chórek. 


