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Przeżywamy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia
i rozpoczyna okres zwykły w Kościele. Zwyczajowo można śpiewać kolędy do święta
Ofiarowania Pańskiego.
O godz. 14.30 zamiast Nieszporów odbędą się Jasełka oraz kolędowanie dzieci przy
Żłóbku. Zapraszam wszystkich do wspólnego kolędowania.
W tym tygodniu odbędą się kolejne Msze św. kolędowe w intencji Parafian
z poszczególnych ulic naszej parafii, podczas których będziemy modlić się
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w Nowym Roku. Po Mszy
św. będzie można złożyć dobrowolną ofiarę kolędową, jak również wesprzeć ofiarą
naszych ministrantów. Za waszą życzliwość składam gorące Bóg zapłać!
W czwartek dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną.
Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych
i 8 klas szkoły podstawowej zapraszam na obowiązkowe spotkanie w przyszłą niedzielę
(16.01) po Nieszporach około godz. 15.10 do kościoła.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny
według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, jak również w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na bieżące
potrzeby naszej parafii.
Podczas Pasterek została zebrana ofiara w wysokości 1 434 zł. oraz 11 Euro, i przekazana
na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. W uroczystość Trzech Króli zebraliśmy
i przekazaliśmy na Fundusz Misyjny kwotę 2413,20 zł. Bóg zapłać za waszą ofiarność!
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Od 15 grudnia 2021 r. W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może
być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących z zastrzeżeniem, że do tego
limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie
obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę dystansu
społecznego wynoszącego 1,5m.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę wszelkich łask Bożych na
cały tydzień.

Ks. Daniel Breguła – proboszcz

Na wesoło
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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Niedziela Chrztu Pańskiego 9 stycznia 2022 r.

Refleksja

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

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 10.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosław. Boże dla Gizeli w rocznicę urodzin.
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji Parafian
z Mechnic: ul. Niemodlińska lewa strona od Chróściny nr nieparzyste od nr 75 do nr 13c
oraz ul. Strażacka, ul. Krótka.
WTOREK –11.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności, dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie w intencji Klary Bednorz z ok. 82 r. ur. oraz
o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach: Bednorz, Galla, Malinowski, a także za + męża
Gotharda i ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA – 12.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji Parafian
z Mechnic: Mechnice - Turzok oraz Osiedle Kwiatowe
CZWARTEK– 13.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. Kolędowa/szkolna: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji
Parafian z Mechnic: ul. Wiejska oraz ul. Polna
PIĄTEK– 14.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o
dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji Parafian
z Mechnic: ul. Szkolna, ul. Torowa, ul. Radosna, ul. Strażacka za torami oraz ul. Słoneczna
SOBOTA– 15.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosław.
Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji wszystkich żyjących Matek i ich rodzin
w Nowym Roku.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosław.
Boże, Dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w intencji Pawła Długosz
z ok. 18 r. ur. oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosław.
Boże, zdrowie dla całej rodziny Lissy oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci i wnuków.
NIEDZIELA– 16.01.2022 – II ZWYKŁA
7:00
Za + Joachima Reich w 30 dzień po śmierci.
9:00
Za ++ rodziców Rozalię i Pawła Wolny, Józefa i Gertrudę Baron, Jana i Anastazję Machula,
mamę Gerdę, ++ z pokrew.: Baron, Wolny, Świerc i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za + ojca Rudolfa Hollek w 1 r. śm. oraz za ++ z rodziny: Holek – Knosala i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14: 30 Nieszpory.
PONIEDZIAŁEK – 17.01.2022 – ŚW. ANTONIEGO, OPATA
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji Parafian
z Chróściny: ul. Niemodlińska od Kościoła, nr parzyste do 114, oraz ul Dąbrowska
WTOREK –18.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności, dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie,wszelkie potrzebne łaski w intencji Manfreda
Golec z ok. 60 r. oraz Krystiana Golec z ok. 50 r. ur., a także o zdrowie i błogosław. Boże dla
ich rodzin.
ŚRODA – 19.01.2022 –ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
18:00 Za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę,
z prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach
dla pracowników i ich rodzin.
CZWARTEK– 20.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
opiekę Bożą i wstawiennictwo św. Józefa w intencji Stefana Żelosko z ok. ur. oraz
o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie.
18:00 Msza św. Kolędowa/szkolna: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji
Parafian z Chróściny: ul. Niemodlińska od Kościoła nr nieparzyste do 109 oraz ul.
Nowowiejska.
PIĄTEK– 21.01.2022 – ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – DZIEŃ BABCI
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w intencji Parafian
z Chróściny: ul. Niemodlińska od Kościoła do Mechnic nr parzyste do nr 2,oraz ul. Kościelna,
ul. Kolejowa do przejazdu kolejowego, ul. Dworcowa.
SOBOTA – 22.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Do Bożego Miłosierdzia za ++ matkę Annę Panusz w 10 r. śm., brata Alfreda, szwagra
Ryszarda oraz za wszystkich ++ z rodzin: Długosz, Panusz, Ebert, Niedziela i Wieczorek.
16:00 Do Bożej Opatrzności, dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie, wszelkie potrzebne łaski w intencji Henryka
Niedziela z ok. 60 r. ur. oraz o błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
18:00 Za + babcię Teresę oraz o zdrowie i błogosław. Boże dla dziadków z rodzin: Kukielka,
Brzuśnian i Gędźba.
NIEDZIELA– 23.01.2022 – III ZWYKŁA
7:00
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
9:00
Za ++z rodzin: Olejak, Kotula, Juskowiak, Majnusz i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie w intencji Waldemara Wiench z ok. 80 r. ur.
oraz o zdrowie, błogosław. Boże i opiekę Matki Bożejw rodzinach: Wiench, Szymaniec,
Wójcik.
14: 30 Nieszpory.

