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Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego pozwala nam zobaczyć więcej z tajemnicy
Chrystusa niż było dane ujrzeć pasterzom i mędrcom w Betlejem. Oni ujrzeli niemowlę leżące
w żłobie. Było im powiedziane, że to Zbawiciel, Mesjasz Pan. My zaś słyszymy dziś treści,
które odsłaniają wspaniałość osoby i misji Narodzonego w Betlejem.
Centralne orędzie zawarte jest w opisie chrztu Jezusa w wodach Jordanu. Poprzedza je
komentarz Ewangelisty Łukasza wyświetlający okoliczności wydarzenia. Dowiadujemy się,
że stało się to wówczas, gdy lud izraelski z wielkim napięciem wyczekiwał Mesjasza. Snuto
nawet domysły, czy nie jest nim Jan Chrzciciel. Cały lud przystępował do chrztu Janowego,
a on zapowiadał: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów [tzn. któremu nie jestem godzien być sługą]. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”. Tak Jan Chrzciciel wskazuje nam na niezwykłą godność Mesjasza
i konkretnie określa Jego misję, wyraźnie przewyższającą dzieło, którego on dokonywał. Jezus
pojawił się jednak zupełnie niepostrzeżenie. Nie rozpoznano Go. Łukasz przekazuje: „Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. To znaczy, że tak jak wcześniej
w Betlejem, tak i teraz nad Jordanem, Jezus niczym się nie różni od nas w zewnętrznym
wyglądzie i sposobie bycia. Dlatego bez Bożego objawienia nie sposób rozpoznać Jego
niezwykłą, boską godność i zbawczy charakter Jego misji. Trzeba więc Bogu bardzo
dziękować za to, co nam zostało objawione i przekazane: „A gdy się modlił, otworzyło się
niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się
głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”. W ten sposób po chrzcie w
Jordanie Bóg uroczyście ogłosił, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Jego
umiłowanym Synem. Tak objawiona jest nam równocześnie tajemnica Bożego Synostwa
i tajemnica namaszczenia Jezusa Duchem Świętym.
U początku nowego roku, gdy zamykamy okres Bożego Narodzenia, trzeba się nam
rozradować, aby zobaczyć w Jezusie więcej niż gwiazdę przewodnią swego życia. Przecież w
Panu Jezusie jest nam dany nie tylko ideał życia, w którym Bóg znajduje upodobanie. Od dnia
chrztu Jezus żyje w nas i jest naszym życiem. On jest źródłem Bożego życia w nas i jako taki
spełnieniem naszego żywota, wręcz sensem naszego życia. Jemu bez obaw życie swe możemy
powierzyć! W Nim moc Bożego Ducha i Boże umiłowanie każdego z nas!
bp Andrzej Czaja

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 9 STYCZNIA 2022 2 / 2 0 2 2 ( 2 5 1 )

OGŁOSZ&'I)
1. Niedziela – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (9.01.2022)
• Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego, ale bożonarodzeniowy
wystrój oraz śpiew kolęd będzie tradycyjnie do 2 lutego
• Nieszpory kolędowe o godz. 17.15
• Przy drzwiach prasa katolicka: Nowy numer Gościa Niedzielnego (cena 8 zł) z dodatkiem
– pudełko na płyty audiobooka Pismo Święte oraz Gazetka parafialna
2. Zapraszamy na msze św. kolędowe:
• Poniedziałek godz. 18.00 - ul. Ligonia, ul. Arki Bożka
• Wtorek godz. 18.00 – ul Kombatantów
• Środa godz. 18.00 – ul. ks. Skowrońskiego (nieparzyste)
• Czwartek 18.00 – ul. ks. Skowrońskiego 4-24
• Piątek - godz. 18.00 – ul. ks. Skowrońskiego 58-54
Bóg zapłać za wszystkie ofiary kolędowe składane na potrzeby naszego kościoła
3. Środa – msza św. zbiorowa – godz. 18.00
4. Czwartek – różaniec fatimski o godz. 17.15
5. W przyszłą II Niedzielę Zwykłą (16.01.2021)
• gościmy chór Capricolium z Głuchołaz, który będzie śpiewał w czasie mszy św. do
południa. Po Mszach będzie można wesprzeć chór datkami przy drzwiach kościoła. Bóg
zapłać.
• Kolekta specjalna przeznaczona na potrzeby naszego kościoła (ogrzewanie oraz
przygotowujemy się w tym roku do malowania kościoła) Bóg zapłać za wszystkie ofiary
• Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15
6. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz Kościoła oraz
o przystępowaniu do komunii św.; najpierw przez osoby przyjmujące komunię „na rękę” a
następnie do ust. Od 15 grudnia zmianie ulegają limity osób mogących gromadzić się wewnątrz
obiektów kultu. W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 30%
dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie, jak obecnie, 50% miejsc) z zastrzeżeniem, że do
tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie
obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę dystansu
społecznego wynoszącego 1,5m. W naszym kościele 30% to 180 osób nie licząc zaszczepionych.

Złota myśl tygodnia
Chrześcijaninowi nie wystarcza w życiu sama teoretyczna prawda, bo wzór Jezusa
Chrystusa usiłuje czynić zawsze prawdę w miłości.
abp Alfons Nossol
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Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2022
8.00 – 1. Za † Adelę Cierczek (greg.)
2. Za † Krystynę Borkowską w 7 r. śm. prosząc o Miłosierdzie dla niej
9.30 – 1. Do B. Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze zdrowie i B. błog. dla Stanisławy i
Józefa Politowskich z ok. 40 r. ślubu oraz w int. całej rodziny
2. Za † męża Romana i †† z obu stron
11.00 – Zbiorowa:
- Z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie i B. błog. w rodzinie Agaty i Marka Wróblewskich
oraz o Dary Ducha Świętego dla Martyny i Magdaleny
- W int. Dariusza o wszelkie łaski potrzebne dla niego i jego rodziny
- O zdrowie i B. błog. dla Krystyny
- O zdrowie i B. błog. dla Antoniego i jego rodziny
- W int. Danuty Szybkowskiej z prośbą o powrót do zdrowia, cierpliwość w chorobie oraz o
Boże błog. dla niej i całej rodziny
- O życie wieczne dla †† Kazimiery i Juliana Żak, Jerzego Żak, Stanisława Żak, Anastazji i
Karola Wróblewskich
- Za † Nadzieję Łaszewicz w 3 miesiąc po śmierci
- Za † Damiana Kokowicz w miesiąc po śmierci
- Za + ojca, brata Edmunda Korsak w 1 r. śm. (od córek i siostry)
- Za † Ojca Stanisława Małek w 40-tą r. śm. o radość życia wiecznego i spokój jego duszy
17.15 – Nieszpory kolędowe
18.00 – Za † Czesławę Grygiel
-------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 10.01.2022
7.00 – 1. Za † Adelę Cierczek (greg.)
2. Za † tatę Stanisława Gołębiowskiego w 35 r. śm., † brata Kazimierza w 18 r. śm.,
† Franciszkę Opalińską w 5 r. śm oraz za †† z pokrewieństwa oraz znajomych
18.00 – 1. Msza kolędowa: ul. Ligonia, ul. Arki Bożka
2. Za † Stanisława Magdziarz w 17 r. śm.
------------------------------------------------------------------------

Wtorek 11.01.2022
7.00 – 1. Za † Adelę Cierczek (greg.)
2. Za †† Łucję i Alberta
18.00 – Msza kolędowa: ul. Kombatantów
-------------------------------------------------------------------------

Środa 12.01.2022
7.00 – Za † Adelę Cierczek (greg.)
18.00 – 1. MszakKolędowa: ul. Ks. Skowrońskiego nieparzyste oraz Jasiona (stara cegielnia)
2. Zbiorowa:
- Za † żonę Stanisławę Sztonyk w 30 r. śm
-------------------------------------------------------------------------

Czwartek 13.01.2022
7.00 – Za † Adelę Cierczek (greg.)
18.00 – 1. W int. wnuczki Magdaleny z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze z ok. 13 r. ur.
2. Msza kolędowa: ul. Ks. Skowrońskiego parzyste 4-24
-------------------------------------------------------------------------
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Piątek 14.01.2022
7.00 – Za † Adelę Cierczek (greg.)
18.00 – 1. Msza kolędowa: ul. ks. Skowrońskiego parzyste 58-84
2. Za † tatę Henryka Włodarczyk w 30 r. śm. oraz za †† mamę Stefanię, męża Edwarda
Halek, szwagrów Henryka, Antoniego, Danutę oraz †† teściów Annę i Jana oraz †† z rodziny
-------------------------------------------------------------------------

Sobota 15.01.2022
7.00 – Za † Adelę Cierczek (greg.)
15.00 – Ślub: Jarosław Rogowski – Aleksandra Starzyk
18.00 – 1. Za † męża, ojca i dziadka Jana Hakman w 8 r. śm. prosząc o życie wieczne
-------------------------------------------------------------------------

II Niedziela Zwykła 16.01.2022
8.00 – 1. Za † Adelę Cierczek (greg.)
2. Za † Zofię Krupiak w 4 r. śm.
9.30 – 1. W int. Danuty Stadniczuk z ok. 75 r. ur. z podz. za przeżyte lata i B. błog. oraz o dalszą
Bożą opiekę
2. Za † męża Stanisława Mazela w 14 r. śm. oraz za †† z rodziny
11.00 – Zbiorowa:
- W int. Macieja Leśniowskiego z ok. roczku, za rodziców i chrzestnych
- W int. rocznego dziecka Kacpra Matejek oraz rodziców i chrzestnych i całą rodzinę
- W int. Marcina z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog., zdrowie i dary Ducha Świętego
z ok. urodzin
- W int. mamy Józefy z ok. kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, B. błog. i opiekę
Matki Bożej
- Do Matki Bożej o powrót do zdrowia dla mamy Danuty
- Za † Bożenę Krasowską w miesiąc po śmierci
- Za † Stanisława Bytnara w miesiąc po śmierci
- Za † Alfreda Ploszczonkę w miesiąc po śmierci
- Za † Krystynę Krawczyk w miesiąc po śmierci
- Za † Ojca Władysława w 39 r. śm., za †† Marię, Zygmunta i Olę Kuzyszyn, za †† rodziców,
rodzeństwo Gefert
- Za † tatę Bronisława Kędzierskiego w 2 r. śm. oraz za † mamę Helenę Harasymowicz w 7
r. śm
- Za †† rodziców Krystynę i Stanisława Reczek, Marię i Zbigniewa Polasz
- Za † ojca i dziadka Zygmunta w 18 r. śm.
- Za † mamę Zofię Kozieł w miesiąc po śmierci
- Za † Zbigniewa Olejnik w 13 r. śm
17.15 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 – Za †† rodz. Annę i Jana Strączek
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Nauczanie pasterzy diecezji opolskiej
Żłobek, który opiewają kolędy, jest dla oka wiary właściwie krzyżem
odpowiadającym wymiarom niemowlęcia, bo krzyż to niejako
rozciągnięty żłobek, stosownie do wymiarów dorosłego. Jakie to
dziwne: u progu przyjścia Syna Bożego na świat, jego zejścia na ziemię, stoi
żłobek, a kres jego odejścia ze świata, jego historycznego opuszczenia ziemi, jest
znaczony Krzyżem. Innymi słowy: na początku – stajnia, a na końcu – szubienica.
abp Alfons Nossol
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Trzej kamieniarze
W średniowieczu pewien człowiek uczynił ślub, że uda się jako pielgrzym do odległego
sanktuarium. W danych czasach było to w zwyczaju. Po kilku dniach marszu znalazł się na
dróżce, która biegła opuszczonym zboczem ogołoconego i spalonego słońcem pagórka. Przy
ścieżce otwierały swe szare czeluście liczne kamieniołomy. Mężczyźni wydobywali z nich
wielkie odłamy skalne, aby obrobić je potem w czworokątne bloki kamienia budowlanego.
Pielgrzym zbliżył się do jednego z tych ludzi. Spojrzał na niego ze współczuciem. Kurz i pot
zamazywały mu rysy twarzy, w oczach drażnionych wciąż pyłem skalnym widać było
straszliwe zmęczenie. Wydawało się, że jego ręka tworzy całość z ciężkim młotem, który
ciągle rytmicznie unosił się i opadał.
– Co robisz ? – zapytał pielgrzym.
– Nie widzisz? – odburknął człowiek, nie unosząc nawet głowy. – Zabijam się tą harówką.
Pielgrzym nic nie powiedział i powędrował dalej. Natrafił wkrótce na drugiego kamieniarza.
Był on tak samo zmęczony i zakurzony.
– Co robisz? – spytał pielgrzym również i tego człowieka.
– Nie widzisz? Pracuję od rana do nocy, aby zapewnić byt żonie i dzieciom – odpowiedział
kamieniarz.
Pielgrzym w milczeniu ruszył dalej. Doszedł prawie do szczytu wzgórza. Tam pracował trzeci
kamieniarz. Był śmiertelnie zmęczony, tak jak i tamci. On także miał na twarzy warstwę kurzu
i potu, ale oczy poranione odpryskami skały były dziwnie pogodne.
– Co robisz? – zapytał pielgrzym.
– Nie widzisz? – odpowiedział człowiek, uśmiechając się z dumą. – Buduję katedrę!
Ręką wskazał na dolinę, gdzie wznosiła się wielka budowla z szarego kamienia, ozdobiona
kolumnami, łukami i strzelistymi iglicami wież skierowanych ku niebu.
Ty też budujesz swoją życiową katedrę…

Na wesoło
Pewien pan pracujący w kancelarii pomylił się i wyznaczył na jedną porę ślub i pogrzeb.
Proboszcz nakazuje mężczyźnie:
- Musimy teraz przesunąć o godzinę, albo jedno, albo drugie.
Pracownik kancelarii drapiąc się za uchem myśli, po czym mówi:
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły się już nie rozmyśli.
Proszę pana, czy jak w każdą niedzielę dam na tacę sto złotych, to czy pójdę do nieba?
– pyta pana pracującego w kancelarii pewna osoba mało religijna.
- Wątpię, ale zawsze warto spróbować… - odpowiada.
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email: parafia@prudnik.org
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