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Refleksja 

 

Żyjąc z innymi ludźmi na co dzień, jesteśmy zdani na siebie i przekraczanie naszej 

ograniczoności może dokonywać się tylko przez budowanie na fundamencie, którym 

jest przebaczenie. Gdzie nie ma przebaczenia między ludźmi, tam nie ma miłości. 

Prorok Izajasz, zapowiadając w wizjach mesjańskich tego, który ma przyjść, uczy nas 

nie sentymentalizmu, ale twardego stąpania po ziemi. Jako poeta wyraża prawdę o 

Mesjaszu: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 

dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku”. 

Delikatność to nie infantylizm. Ciepło wypływające z bliskości zobowiązuje do stałej 

przemiany swojego serca. Zniechęcenie i załamanie, które swoją przyczynę ma w 

utracie zaufania do drugiego człowieka, w zranieniu, można uleczyć przez budowanie 

na Przymierzu, którym jest wzajemne przebaczenie. 

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie 

Chrystusie, to opowieść o Bogu, który stał się człowiekiem, o Jego ziemskim życiu, 

nauczaniu, o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że znamy tę 

historię. Ale czy jest dla nas historią tak bliską, abyśmy mogli powiedzieć, że jest 

naszą własną, rodzinną i czy jest tak dobrą, aby była dla nas karmiącą i dającą życie? 

Czy potrafię nie tylko słuchać Ewangelii w Kościele w czasie Mszy św., ale czasami 

otworzyć księgę i samemu zagłębić się w lekturze? Wydaje się, że nie może być 

karmiąca i nie może być dobra, jeśli nie jest odczytywana osobiście przeze mnie. Czy 

potrafię pozwolić się jej pociągnąć tak, aby mnie wchłonęła, aby stała się cząstką 

mojego życia, mojej codzienności. 

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jakże szczere jest to 

wyznanie Jana. Określające tak jednoznacznie wzajemną jego, i naszą, relację do 

Jezusa. W czasie każdej Mszy Świętej, kiedy kapłan przed Komunią unosi Ciało 

Chrystusa i mówi: „Oto Baranek Boży, oto ten, który gładzi grzechy świata”, to 

wypowiada słowa, które Jan powiedział, ujrzawszy Chrystusa wchodzącego do rzeki 

Jordan, aby przyjąć chrzest. My Jego potrzebujemy dużo bardziej niż On nas. On bez 

nas może się obejść i łatwo możemy to sobie wyobrazić, ale my bez Niego nie 

jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Bez Niego nas by w ogóle nie było. 

o. Tomasz Dostatni OP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 

do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp 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 się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha 

Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba 

mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 3, 13-17) 
 

 

Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy,  

a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa  

i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego 

Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na 

siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia 

za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi 

Bożymi. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 13.01 

7
00

 1) Za † Adriana Pszowskiego – Msza św. gregoriańska. 

2) Za † Romana Gdynia – od cioci Jasi z synami. 

18
00

 Za †† męża Józefa, brata Karola, trzy szwagierki oraz rodziców z obu stron. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Wtorek – 14.01 

7
00 

1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Za † Bożenę Przybysz – od syna Rafała z żoną i wnukiem. 

18
00 

Za † męża Joachima Myśliwiec w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 15.01 

7
00 

1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Do Miłosierdzia Bzowego za † męża i ojca Rudolfa Unsner w kolejną 

rocznicę śmierci, †† rodziców Unsner i Kuzia, siostry Cecylię i Agnieszkę, 

braci Ryszarda, Ericha, Jerzego i Manfreda, †† szwagrów, szwagierkę Klarę, 

chrześnicę Irenę, †† z rodziny Unsner, Kuzia i Smykała oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.    

 17
00

 Za † Stefanię Data w 1. rocznicę śmierci.  

Czwartek – 16.01  

7
00

 1) Za †† rodziców Szczepana i Jadwigę Łabędzkich, żonę Barbarę i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Adriana Pszowskiego. 

18
00

 Za †† ciocię Lidię Zając, męża Wojciecha, †† rodziców z obu stron i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 17.01; Wspomnienie św. Antoniego, opata. 

7
00

 1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Za † Romana Gdynia – od wujka Krzysia z Jaślan.  

18
00

 Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† rodziców, teściów, †† pokrewieństwo 

Wojtala i Tkocz i dusze w czyśćcu cierpiące.      

Sobota – 18.01 

7
00

 1) Za † Adriana Pszowskiego. 

2) Za † Bożenę Przybysz w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za † Stanisławę Kisiel w 20. rocznicę śmierci, † żonę Danutę Nowak.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Tietz. 

Niedziela – 19.01 – II Zwykła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ireny Orzeł z okazji 80. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie i za † męża Tadeusza,  

†† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

8
15 

Za † męża i ojca Józefa Adamaszek w 21. rocznicę śmierci i †† z rodziny.    

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Msza św. pokolędowa.   

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji Mateusza Dawida Czarnas przyjmującego 

Chrzest św.   

16
30 

Koncert Chóru DFK - Krapkowice.  

17
00

 1) Za †† rodziców Katarzynę i Zygmunta Dmytrów, męża Kazimierza 

Natkaniec, siostrzeńca Łukasza i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Adriana Pszowskiego. 
 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. O godz. 16
30

 zapraszamy na 

Nieszpory kolędowe. 

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie. 

 W sobotę rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

Jest to także dzień Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 

Parafii. Rozpoczęcie Adoracji po Mszy św. o godz. 7
00

, a zakończenie o godz. 17
45

. 

O godz. 13
00 

adoracja dla członków Mniejszości Niemieckiej.  

O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe.  

 W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych,  

a w niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna.  

 W przyszłą niedzielę o godz. 9
45

 Msza św. pokolędowa w intencji Parafian,  

a o godz. 16
30

 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mniejszości 

Niemieckiej „Krappitzer Chor”. 

 Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w niedzielę  

19 stycznia po Mszy św. o godz. 11
15

. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele ze wspólnoty „Wiara i Światło”  

z Opola zapraszają na kolędowanie, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 16
00

  

w kościele oo. Jezuitów w Opolu. Szczegóły na plakacie.  


