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W dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego 
jako krótkie rozważanie proponuję frag-
ment kazania św. Maksyma (od 398 r. 
był biskupem Turynu): „Ewangelia opo-
wiada, że Pan przyszedł nad brzegi Jor-
danu, aby dać się ochrzcić; chciał też, by 
w nurtach tej rzeki spłynęła na Niego ta-
jemna moc Boża. […] Przyszedł więc Pan, 
aby przyjąć chrzest, i zechciał, by woda 
obmyła Jego święte ciało. Ale mógłby 
ktoś  powiedzieć:  przecież  On  jest 

święty, dlaczego więc chce być ochrzczony? 
Posłuchaj zatem: Chrystus jest ochrzczony nie 
po to, aby być uświęconym przez wodę, lecz 
aby uświęcić wodę, i oczyszczeniem, któremu 
się poddał, oczyścić nurty, których dotykał. 
Poświęcenie Chrystusa, które się tam doko-
nało, jest więc w swej istocie poświęceniem 
wód. Już wtedy bowiem, kiedy Zbawiciel zstę-
puje w wody, zostają one oczyszczone, aby 
służyły do naszego chrztu. Źródło staje się 
czyste, by z niego płynęła łaska oczyszczenia 
dla przyszłych pokoleń. Chrystus poprzedza 
nas na drodze chrztu, aby lud chrześcijański 
ufnie poszedł za Nim. A oto zapowiedź tej ta-
jemnicy: słup ognia wyprzedzał synów Izraela 
przez Morze Czerwone, torując im w ten spo-
sób bezpieczną drogę; posuwał się na czele, 
aby przygotować przejście. Powyższe wyda-
rzenie było obrazem chrztu, jak to stwierdza 
apostoł Paweł. Zaiste, był to swego rodzaju 
chrzest: obłok okrywał Izraelitów, a woda 
ich unosiła. To wszystko było wszakże dzie-
łem Chrystusa. Wówczas, w słupie ognia, 
szedł On na czele synów Izraela przez mo-
rze, a w dniu swego chrztu pierwszy wskazuje 
drogę ludowi chrześcijańskiemu. On jest tym 
słupem ognia oświecającym niegdyś drogę 
tym, którzy za Nim postępowali, teraz zaś 
oświeca On serca wierzących. Niegdyś wy-
tyczył On przejście przez fale morskie, dzisiaj  
poprzez chrzest umacnia na drodze wiary”.  

wszelkich starań, by nastąpiło to jak najszybciej. Kończąc pokolędową refleksję, 
mogę zapewnić, że wszystkie sygnalizowane sprawy, zarówno religijno-duchowe, 
jak i gospodarcze wraz z planem inwestycyjnym na bieżący rok, będą szczegó-
łowo omówione już podczas najbliższego spotkania Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej (17 stycznia br.).

 ▪ Wyrażam uznanie i wdzięczność dzieciom i młodzieży koledującym po minionych 
świętach na terenie naszej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich, którzy wysto-
sowali podziękowanie następującej treści:

Kolędnicy (uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach) oraz opiekunowie grup kolędniczych 
pragną podziękować mieszkańcom Starego Osiedla za ogromną życzliwość 
i hojność okazaną nam w okresie kolędowania. Dzięki Państwa serdeczno-
ści zebraliśmy pieniądze w kwocie 4000 zł oraz dużą ilość słodyczy. Pomo-
gło to nam wesprzeć dzieło misyjne w wysokości 500 zł, potrzeby naszej 
Parafii w wysokości 1000 zł. Pozostałą kwotę wykorzystamy na zorganizo-
wanie wycieczki dla kolędników. Ze słodyczy natomiast cieszyli się kolęd-
nicy, a także podopieczni ośrodka dla niepełnosprawnych w Kędzierzynie-
-Koźlu. Dzięki Państwa uprzejmości, okazywanej nam przez kilka ostatnich 
lat, również w tym roku kalendarzowym pragniemy kontynuować tradycję 
kolędowania na naszym osiedlu.

 ▪ Od jutra powracamy do przyjętego w naszym kościele porządku Mszy św., tj. 
w środy o godz. 7.00, a w pozostałe dni robocze o godz. 18.00. Również kancela-
ria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ W piątek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Tematem będzie m.in. sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku oraz 
plany inwestycyjne na najbliższy czas, a także omówienie sugestii przekazanych 
mi podczas spotkań kolędowych. 

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotka-
nie nazwane „kawa z księdzem”. Temat katechezy: „Typy i ilustracje Jezusa Chry-
stusa w Starym Testamencie”. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest tzw. kolektą kolędową, która w całości zostanie przezna-
czona na remont i przebudowę domu dziennego pobytu dla seniorów; w przy-
szłą niedzielę kolekta będzie również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za 
złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Kon-
rada Dreslera, lat 67, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpo-
czynek racz Mu dać Panie. J . Patinir, J . Patinir, Chrzest ChrystusaChrzest Chrystusa, 1515–1524, 1515–1524
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12 stycznia 12 stycznia – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  8.00 – za † syna Piotra Przygockiego, † męża Bernarda, †† rodziców z obu 

stron, †† z rodzin Przygockich i Sędziaków oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

  10.30 – za † Irenę Jaszczyk, †† rodziców Alicję i Stanisława Nowak oraz 
†† z pokrewieństwa

  18.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego Pospieszczyk, † męża Tadeusza Pie-
ronka, †† teściów Stefanię i Władysława Pieronek, †† siostry Mariolę 
i Krystynę, † brata Waldemara oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

13 stycznia 13 stycznia – poniedziałek– poniedziałek
  18.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

14 stycznia 14 stycznia – wtorek
  18.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od rodziny z Jugowa]

15 stycznia 15 stycznia – środa 
  7.00 – za † mamę Marię Labisz w 1. rocznicę śmierci

16 stycznia 16 stycznia – czwartek
  18.00 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin, †† jego 

rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 stycznia 17 stycznia – piątek — wspomnienie św. Antoniego, opata
  18.00 – za †† Jadwigę i Józefa oraz za † Antoniego Gorzel

18 stycznia 18 stycznia – sobota
  14.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Damiana z oka-
zji 25. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny [ks. Piotr]

  18.00 – za † brata Gerarda Skrzypca w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 stycznia 19 stycznia –  II NIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejszą niedzielą kończą się w naszej parafii tradycyjne odwiedziny kolędowe. 
Gorąco dziękuję za otwarte drzwi Waszych domów, a nade wszystko otwarte 
serca Drogich Parafian. Odwiedziłem, podobnie jak w minionych latach, niemal 
550 domów (w tym wiele rodzin wielopokoleniowych, przyjmujących często ko-
lędę wspólnie) i kolejny raz mogłem doświadczyć niezwykłej życzliwości i akcepta-
cji posługi i działań, które jako wspólnota podejmujemy. Dziękuję za dobre słowa 
oraz wszelkie sugestie i uwagi wypowiadane z troską i poczuciem odpowiedzial-
ności. W sprawach życia religijno-duchowego i liturgicznego parafii często pod-
kreślano piękną oprawę muzyczną tworzoną przez p. organistkę, niezmiennie 
i z satysfakcją mówiono o ubogacaniu naszej wspólnoty w ważne święta przez 
biskupa gliwickiego Jana Kopca, a także wskazywano na dobro wynikające z po-
sługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., kościelnych i Parafialnego Zespołu 
Caritas. Podobnie jak przed rokiem bardzo cieszyły mnie pytania o tegoroczną 
pielgrzymkę – choć, niestety, jeszcze jej nie zaplanowałem. Z wielką troską py-
tano o kondycję Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi – przy tej okazji apeluję 
i proszę o wsparcie rodziców chłopców z drugiej i trzeciej klasy, którzy chcieliby 
służyć naszej wspólnocie. Z ubolewaniem były wypowiadane uwagi o frekwencji 
dzieci i młodzieży na Mszach św. szkolnych (także dla mnie jest to wielkim zmar-
twieniem). W wielu domach poruszałem temat czytania słowa Bożego podczas 
liturgii przez dorosłych wiernych – zachęcam serdecznie do takiego zaangażowa-
nia się, tym bardziej, że planuję po feriach dla takiej grupy lektorów i wszystkich 
chętnych prowadzić w piątki o godz. 18.45 spotkania biblijne. W kwestiach go-
spodarczych wyrażano uznanie za wymianę ławek w kościele, a najczęściej py-
tano o powody zamknięcia domu dziennego pobytu dla seniorów i perspektywy 
ich powrotu do naszego obiektu. W tym miejscu obiecuję, że osobiście dołożę 

   – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały 
z okazji 91. rocznicy urodzin [o. Piotr i o. Paschalis]

  10.30 – za †† rodziców Henrykę i Leona Gołdyn oraz Sabinę i Franciszka Pa-
bin, † brata Józefa Gołdyn

   – modlitwa za roczne dziecko: Antoni Patelczyk
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † dziadka Konrada Wołowskiego w 40. rocznicę śmierci, † babcię 

Annę, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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