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5 stycznia odbyło się Spotkanie opłatkowe. Rozpoczęliśmy je Eucharystią.
W Oratorium składaliśmy sobie życzenia, wysłuchaliśmy występu dzieci ze szkoły
w Lipiu, spotkaliśmy się z Mikołajem, śpiewaliśmy kolędy, zjedliśmy pyszną kolację.
Życzenia wraz z upominkiem złożył również wszystkim zaproszony gość: Wójt Gminy
- Pan Edward Pietrzyk. Było bardzo miło.
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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".
Od narodzin w Betlejem i odwiedzin mędrców, minęło już trzydzieści lat. Jezus stał się
dojrzałym mężczyzną. Według żydowskiego zwyczaju może już publicznie
występować i nauczać. Jak rozpocznie swoją działalność: płomiennym wystąpieniem w
synagodze? Cudem, który rzuci wszystkich na kolana? Nie. Jezus, Boży Syn, ustawia
się w kolejce po chrzest razem z grzesznikami. Zbawiciel świata właśnie tak
rozpocznie swą publiczną działalność i tak ją zakończy: rozpięty na krzyżu między
grzesznikami.
Nie można, a przynajmniej nie trzeba myśleć o chrzcie Jezusa bez odniesienia do
własnego chrztu. Szkoda, że większość z nas pewnie nie pamięta tego najważniejszego
(z perspektywy wiary) wydarzenia z życia. Na całe szczęście do najważniejszej rzeczy,
najważniejszej myśli chrztu mamy dostęp cały czas, niezależnie od pamięci czy
świadectw innych ludzi. Mało tego – ta najważniejsza rzecz jest wspólna dla chrztu
Jezusa i mojego chrztu. Co to takiego? Zapewnienie o miłości – to jest mój Syn, moja
Córka, moje Umiłowane Dziecko! Proszę, niech żadna skleroza nie wymaże tego z
mojej pamięci...

OGŁOSZENIA
1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej
w Częstochowie. Wyjeżdżamy 7 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Pl. JPII.
Koszt pielgrzymki wynosi 35 zł /wpłacane przy zapisie/.
3. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców:
14 I wtorek – Paulinów + Studzianki za młynem;
15 I środa
– Czerniewce, ul. Polna;
16 I czwartek – Wielka Wola Parcela;
17 I piątek - Wielka Wola Wieś;
18 I sobota - Czerniewice, ul. Mazowiecka po str. k-ła /zacznę od P. Trzcińskich
do P. Ajdukiewicz/.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY:

Śp. Helena Gwiazdowicz i śp. Zofia Wojciechowska - pokój ich duszom.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Sprzedawczyni zachwala klientce bluzkę:
- Ona jest taka mocna, że nie boi się żadnego prania! Po prostu śmieje się z proszków do
prania.
- Wiem, już kilka takich bluzek popękało mi ze śmiechu...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 13. 01. 2014

9.00 ………
WTOREK 14. 01. 2014

9.00 ………
ŚRODA 15. 01. 2014

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich oraz dziadków
i pradziadków Duchnowskich;
+Krystynę Kobalczyk /int. od Paraf. Zespołu Caritas/.
CZWARTEK 16. 01. 2014

9.00 ………
PIĄTEK 17. 01. 2014

9.00 ………
SOBOTA 18. 01. 2014

9.00 ………
NIEDZIELA 19. 01. 2014

9.00 Za +Mariusza i Tadeusza Michalaków, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę
Banasiak;
+Antoniego Szklarka w 11 rocz. śmierci;
+Adama w 5 rocz. śmierci, Mariana i Jerzego Plutów oraz cr. Plutów
i Wlodarczyków;
+Józefa Gieracha /int. od Marty z rodziną/;
+Annę Kowalczyk /int. od Joli z rodziną/;
+Tomasza Walasa /int. od koleżanek i kolegów ze Stanisławowa Studz./;
+Lucjannę Rybak /int. od Grażyny z rodziną/;
+Mariusza Gieracha;
+Wladysława w 5 rocz. śmierci, Stanisławę i Tadeusza Miksów oraz
Henryka Duczka;
+Tadeusza, Danutę, Mariannę, Józefa i dziadków Grzelków oraz
Władysławę i Feliksa Kłosa;
+Mariannę w 20 rocz. śmierci i Franciszka Kielanów;
+Zofię Wojciechowską /int. od brata Czesława z rodziną/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Mieczysława z racji 50 rocz. ślubu.
16.00 Za +Tomasza i Jana Grubskich oraz rodziców Grubskich.

