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CC hhrr zzeess tt   PPaańńsskk ii   
 Święto Chrztu Pańskiego jest 
ściśle związane z uroczystością 
Objawienia Pańskiego.  
 Wspominamy objawienie się 
Boga w Dzieciątku Jezus, we 
chrzcie w rzece Jordan i na we-
selu w Kanie Galilejskiej.  
 Dzisiejszy psalm również mówi o 
objawieniu się Boga – tym razem w 
przyrodzie. Wyśpiewując wielkie 
dzieła Boże słowami tego psal-
mu, możemy mieć wrażenie, że 
to my na własne oczy dostrze-
gamy w przyrodzie Boga. Ale jest 
to wrażenie bardzo złudne.  
 To nie my widzimy Boga, to 
psalmista Go widzi. Jego słowa 
pomagają nam widzieć Stwórcę. 
My widzimy Boga jego oczami. 
 Zresztą, łatwo to sprawdzić. Za-
dajmy sobie pytanie, czy stojąc w 
porannym korku, kiedy styczniowa 
ulica pokryta jest brudnym śniegiem 
a nad głową mamy ponure, ołowiane 

niebo, jesteśmy w stanie dostrzec 
Stwórcę?  
 Ja – nie! A przecież psalmista widzi 
obecność Boga nawet w...śmierci: 
„Kiedy odbierasz im oddech, m arnieją i 
w proch się obracają”. 
 Dlatego ciągle na nowo potrzeb-
na nam jest obecność Ducha Świę-
tego. Oby zstąpił On na nas, jak 
na Jezusa w rzece Jordan. Oby 
wypełniła się w naszym życiu żarli-
wa modlitwa św. Jana Pawła II, za-
inspirowana dzisiejszym psalmem: 
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze ziemi! Tej ziemi!”..  

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 
 

09.01.21  Niedziela Chrztu Pańskiego. 

 Kolekta Parafialna na Ubezpieczenie Kościoła za I kwartał 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicza z okazji 32 urodzin. 

11:00 Suma W int. Doroty Lipka z okazji 41 urodzin, o zdrowie i Boże Błog. 

11.01.22 Wtorek – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: Wolna intencja 

13.01.22 Czwartek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św.: Wolna intencja 

14.01.22 Piątek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św.: W intencji Tadeusza Koziej z okazji 1 urodzin o zdrowie, Boże Błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla całej Rodziny. 

15.01.22 Sobota – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: Za + Stanisława Iszczenko w 10 rocznicę śmierci 

16.01.21  II Niedziela zwykła 

 Kolekta na bieżące wydatki Parafii 

8:00 Msza św.: W intencji Eweliny Połowniak z okazji 18 urodzin 

11:00 Suma W intencji Reginy Łabuz z okazji 50 urodzin 



 
 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 2022 
 

1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus 
staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. 
Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia. 

 
2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu 
świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. 
Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do 
Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za 
naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, 
przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z 
wody i Ducha Świętego.  
 Chrzest jest pierwszym sakramentem, który daje nam możliwość 
korzystania z innych sakramentów. Dzięki temu, że zostaliśmy 
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, możemy spotykać 
się jako wspólnota w imię Pana Jezusa na Mszy Świętej. Chrzest 
uwalnia od grzechu i bardzo mocno łączy nas ze Zbawicielem. Dzisiaj 
kończy się okres Bożego Narodzenia. Jednak nie kończy się nasza 
radość z przyjścia Pana Jezusa na świat i do naszych serc. Jako 
chrześcijanie zawsze pragniemy być jak najbliżej Pana Jezusa. 
 
3. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolę-
dy tradycyjnie można śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii 
mszalnej.  
 



4. Łaska usprawiedliwienia, którą Chrystus nam przynosi, jest 
nam dana całkowicie za darmo, bez żadnej naszej zasługi. Ten 
darmowy i nadprzyrodzony dar wymaga jednak naszej odpowiedzi.  
 Możemy zatem przyjąć ofiarowane nam zbawienie, ale możemy 
też je odrzucić. W zbawcze dzieło zostaliśmy włączeni w czasie 
chrztu, kiedy to w sposób uroczysty wybrzmiał nad nami głos Ojca. 
 Natomiast Jezus przyjął chrzest Janowy, ale nie potrzebował 
oczyszczenia z grzechu ani też dodatkowego napełnienia Duchem 
Świętym. On, niewinny, nieskalany, wypełnił w ten sposób „całą 
sprawiedliwość”. Wziął na siebie „grzech świata”, aby obdarzyć 
nas nowym życiem.  
 Otwórzmy się na słowo Boże i pozwólmy, aby Bóg mówił do 
naszego serca.  
 
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości Bożych łask oraz wzrastania w wierze, nadziei i miłości.  
 
6. W kolejnym tygodniu Kościół sprzątają Rodziny ze wsi Tarnica: 
Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, Krystyna 
Gurazdowska i Barbara Wróblewska 
 

22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, 
     Józefa Wąchała i  Helena Szustak 
     Kolejna wieś – Tłustoręby 
 
  

 Pan Jezus na ziemi był wolny od jakiegokolwiek zła. Wszedł do wo-
dy, aby pokazać nam, jak ważny jest chrzest i że On grzechy ludzi bie-
rze na siebie. Oddał swoje życie, aby nas zbawić. Trzeba dobrze wy-
korzystać ten Boży dar. 
 


