Refleksja
W życiu ludzkim, również religijnym, ważna jest inicjacja i rytuały. Taki charakter
miał chrzest Jana. Wprowadzał do wspólnoty tych, którzy oczekiwali bliskiego
przyjścia Mesjasza. Chrzest poprzedzało wyznanie grzechów. Następnie zanurzano się
w wodzie, pozostawiając w jej nurtach grzechy. Człowiek obmyty wodą łączył się
z boskim źródłem życia.
Oczywiście, że Jezus, który nie miał nawet cienia grzechu, nie potrzebował chrztu.
Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł w nasz świat, naszą słabość, nędzę,
grzech. „Zbrukał się” niejako wszystkimi grzechami, które pozostawiano w Jordanie,
by później nas z nich wyzwolić poprzez krzyż. W kościele wschodnim obrzęd
uświęcenia wód Jordanu wyraża symboliczne zanurzenie krzyża w wodach.
Jedynym sposobem, by spotkać dogłębnie Jezusa, jest świadomość, że jesteśmy
grzesznikami i potrzebujemy Jezusa. Odcięcie się od grzeszników, przekonanie, że
jest się innym, lepszym, sprawiedliwym jest wykluczeniem siebie z relacji z Jezusem.
Św. Łukasz podkreśla trzy symbole chrztu Jezusa:
Pierwszym jest otwarte niebo. W adwentowym czasie towarzyszyło nam dramatyczne
wołanie Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). W chwili chrztu Jezusa
otwiera się niebo. Więź między Bogiem a człowiekiem, która została zerwana
jednostronnie przez człowieka, zostaje ponownie przywrócona.
Drugi symbol to Duch Święty w postaci gołębicy. Mamy tutaj odniesienie do Ducha,
który unosił się nad pierwotnym chaosem, gdy Bóg kształtował świat. Gołębica
pojawia się również po potopie, gdy przynosi Noemu radosną wiadomość o ustąpieniu
wód, czyli końcu kary Bożej. W czasie chrztu Jezusa miłość Boża znów spłynęła na
świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą twarz” i dał usłyszeć swój głos.
Właśnie głos Boga jest trzecim elementem chrztu Jezusa. Zostaje przerwane
milczenie. Autor listu do Hebrajczyków pisze: „Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1n). Bóg przemówił do nas przez Syna
językiem miłości: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
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Gdy lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach
co do Jana, czy nie jest on
Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów.
On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”. Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”. (Łk 3,15-16.21-22)
Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz,
dzisiejsze święto jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego
chrztu, do chwili, gdy również do nas Bóg powiedział: Jesteś moim synem
umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną. Zanurzeni w śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaliśmy prawdziwie obdarowani
życiem Bożym. Czy ono wciąż się w nas rozwija? Czy dialog Boga ze mną jest
kontynuowany?

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 14.01
700 1) Za † Mariana Pytlik w 30. dzień po śmierci.
2) ……………………………………………………………………………...
1800 Za †† męża Gabriela Grelowskiego, jego brata, †† rodziców z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 15.01
700 1) Za † Łucję Dziura w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny Dziura,
Borowieckich i Ambrozików.
2) ………………………………………………………………………….…..
1800 Za † męża Józefa, dwie szwagierki oraz †† rodziców i teściów.

Środa – 16.01
700 1) Za † mamę Krystynę Suchodół w 10. rocznicę śmierci, †† pokrewieństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Jadwigę i Szczepana Łabędzkich oraz żonę Barbarę
i dusze w czyśćcu cierpiące.
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Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 23. rocznicy urodzin Denisa Jadeszko oraz
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Czwartek – 17.01; wspomnienie św. Antoniego, opata.
700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Sabiny i Roberta Nalewaja oraz ich
dzieci.
2) ……………………………………………………………………………
1800 Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa
Wojtala i Tkocz.

Piątek – 18.01
700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Renaty Scheiring z okazji
40. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej
rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Tomasza Tice z okazji 18. rocznicy
urodzin.
1800 Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Rudolfa Unsner, †† rodziców
z obu stron, siostry Cecylię i Agnieszkę, braci Ryszarda, Ericha, Jerzego,
pięciu szwagrów i szwagierkę Klarę, †† z rodzin Kuzia, Unsner i Smykała.

Sobota – 19.01; wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
700 Za † Bertę Malek – od sąsiadów i znajomych.
1800 1) Za †† rodziców Katarzynę i Zygmunta Dmytrów, męża Kazimierza
Natkaniec, siostrzeńca Łukasza.
2) Za † matkę Waltraudę Beer, ojca Wilhelma, brata Gintera Beer i dusze
w czyśćcu cierpiące.
3) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Heleny i Tadeusza Szlaga z okazji 50.
rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Niedziela – 20.01 – II Zwykła.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Mieczysława
Buczkowskiego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
815 Za † Rosemarie Zawierucha w 1. rocznicę śmierci.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Msza św. pokolędowa intencji Parafian
1115 Do Anioła Stróża w intencji rocznych dzieci: Kornel Andrzej Koziarski,
Łukasz Mariusz Fidali, Filip Młot, Aleksander Lepich.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Do Miłosierdzia Bożego za † Kazimierza Bajko w 2. rocznicę śmierci,
† żonę Józefę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dziś kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie (nie będzie Nieszporów o godz. 1630).
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W piątek 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. 700, a zakończenie o godz. 1745. O
godz.
1300
adoracja
dla
członków
Mniejszości
Niemieckiej.
O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe.
 W sobotę o godz. 1700 w salce nauka przedchrzcielna, a w niedzielę o godz. 1115
Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.
 W przyszłą niedzielę o godz. 945 Msza św. pokolędowa w intencji Parafian.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień
przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać!
 W poniedziałek kancelaria będzie nieczynna!

