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INTENCJE MSZALNE 09.01 – 15.01

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

Uroczystość Chrztu Pańskiego    08 Stycznia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 09 STYCZNIA

7:30 + Rodzice i bracia: Tomasz i 
Jacek Krukowscy

WTOREK – 10 STYCZNIA

7:30 + Maria Ceynowa w 2 
rocznicę śmierci

ŚRODA – 11 STYCZNIA

7:30 +  Brunon Hincke, 
Stanisław Pokrywka w 
rocznicę śmierci

CZWARTEK – 12 STYCZNIA

7:30 + Marta i Paweł Styn
 

PIĄTEK – 13 STYCZNIA  

7:30 + Jadwiga

08:30 + Jadwiga i Ksiądz 
proboszcz Wiesław Wett

SOBOTA –14 STYCZNIA

07:30 + Eugeniusz Doering 
w 5 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 15 GRUDNIA

08:00 + Siostra Bożena

10:30 + Dziadkowie z obojga 
stron

16:00  +  Irena, Agnieszka, 
Teofil Bolda

NAUKI PRZEDŚLUBNE WE 
WŁADYSŁAWOWIE

Tych, którzy zamierzają wstąpić w 
sakramentalny związek małżeński  
zapraszamy do uczestniczenia w 

kursie przedmałżeńskim. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w 

poniedziałek  30 stycznia o godz. 
19:00 w sali duszpasterskiej  na 

plebanii. Nauki odbywać się będą 
przez cały tydzień o godz. 19.00.



1 CZYTANIE: (Iz 42,1-4.6-7)
2 CZYTANIE: (Dz 10,34-38)
EWANGELIA: (Mt 3,13-17)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA NIEDZIELE CHRZTU PAŃSKIEGO

08 STYCZNIA 2017 r.

 

1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończącą w liturgii okres 
Bożego Narodzenia, ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy 
sakramentu chrztu, rodziców i chrzestnych – tych wszystkich, którzy 
przekazali nam wiarę, a także tych którzy w minionym roku zostali ochrzczeni 
w naszej wspólnocie.

2. Gratuluję, a jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w 
rodzinne kolędowanie.

3. Po błogosławieństwie na koniec Mszy świętej, w dalszym ciągu 
zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Dziękujemy za ofiary złożone przy 
okazji nawiedzenia przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem.

4. Porządek kolęd na nadchodzący tydzień:

9 I   15.10 -   Piaskowa, Władysławowska 1-17, Boczna

10 I  15.10 - Władysławowska 10-14 i Korsarska

11 I  15.10 - Władysławowska 47-61

12 I  15.10 - Władysławowska 16-30

13 I  13.00 - Władysławowska 2-8, Latającego Holendra, Piracka, Kliprów

15 I  17.30  - Sobótki i Władysławowska 93-115

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i 
umocnił w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych dziś odnowionych.

Ks. Sławomir Skoblik

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie” aż 
utrwali Prawo Boże na ziemi. Z perspektywy wieków możemy podziwiać cierpliwość Boga, a 
zarazem nabierać pewności, że to Jego dzieło zostanie zrealizowane i to w sposób doskonały.

Wiemy jak to idzie mozolnie. Wiemy jak wiele trudności piętrzy się na drodze wprowadzania 
Prawa Bożego w życie. Chodzi tu zarówno o wymiar indywidualny, jak i wymiar społeczny. To 
działanie często wymaga heroizmu. Tym cenniejsza jest pewność, jaką wlewa w nas Prorok, 
że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie”.

Nie zniechęci się w stosunku do nas. Od chrztu zabiega o to, by Prawo Bożej Miłości, ktore 
wówczas wypełniło nasze serce, stało się prawem naszego życia. Zmaganie z egoizmem 
odczuwamy boleśnie sami. Tak często jesteśmy na krawędzi zniechęcenia i załamania. My, 
ale nie On. On „nie zniechęci się, ani nie załamie”, aż to Boże Prawo utrwali w naszym sercu. 
Co za radość płynie z pewności, że Jezus nie zniechęci się współpracą z nami w doskonaleniu 
naszego wnętrza.

Podobnie jest w skali społecznej. Chodzi o nasze społeczeństwo, nasze wspólnoty rodzinne, 
sąsiedzkie, parafialne, religijne, w których Jezus pragnie utrwalić Prawo Bożej Miłości. Ileż tu 
jest trudności. Jeżeli tak opornie idzie uświęcenie naszych serc, to co dopiero uświęcenie ich 
połączeń. Wprowadzenie jedności, miłości, przebaczenia, pokoju we wspólnotach – to wielki 
trud. Iluż ludzi się w tej pracy zniechęciło i załamało.

Ludzie tak, ale nie On. Jezus sam doskonale wie jak trudno, i za jak wysoką cenę można 
wprowadzać Prawo Boże w układy rodzinne, sąsiedzkie, polityczne i narodowe. Ale mimo, iż 
zapłacił życiem, „nie zniechęci się ani nie załamie”, aż cel osiągnie.

Szczęśliwi którzy z Nim współpracują w utrwalaniu Bożego Prawa w swoich sercach i swoich 
środowiskach. Z Nim też nie zniechęcą się i nie załamią.


