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Moc Jezusa 
 Miarą mocy jakiegoś człowieka jest 
wpływ, jaki wywiera on na innych ludzi. 
Im szerszy i trwalszy, tym większa moc 
człowieka. Stąd być może taka fascy-
nacja polubieniami na Facebooku.  

Aby jednak polubić kogoś w interne-
cie nie potrzeba wielkiego wysiłku. Co 
innego, gdyby wymagało to powiedzmy 
wyruszenia na pustynię. A tak właśnie 
było w przypadku Jana Chrzciciela.  
 W fragmencie poprzedzającym dzi-
siejszą Ewangelię czytamy: „wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na-
wrócenia na odpuszczenie grzechów. 
Ciągnęła do niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 
przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając swoje grzechy”.  
 Ludzie ciągnęli do Jana nie tyle aby 
go „polubić”, co zmienić swoje życie, taka 
była bowiem konsekwencja wyznania 
grzechów i przyjęcia chrztu.  
 Jan Chrzciciel był rzeczywiście 
kimś wielkim, człowiekiem, który moc-
no wpłynął na życie wielu ludzi. Tym-
czasem zapowiadał kogoś jeszcze 
większego od siebie: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów”.  
 Tym mocniejszym jest oczywiście Je-
zus, „który przyjął od Jana chrzest w Jor-
danie”. Czyżby również potrzebował od-
puszczenia grzechów?  
 Wiemy, że Jezus nie potrzebował 
odpuszczenia grzechów, gdyż ich nie 
miał. Miał za to moc, aby wziąć na sie-
bie grzechy wszystkich ludzi i zapłacić 
za nie własną śmiercią na krzyżu.  
 Jego chrzest w wodach Jordanu jest 
zapowiedzią tej śmierci i zgodą na nią. 
Zaś głos rozlegający się podczas chrztu 
Jezusa: „To jest mój Syn umiłowany” 
jest znakiem zapowiadającym Zmar-
twychwstanie.  

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski



 

10.01.21 Niedziela Chrztu Pańskiego 
 Kolekta Parafialna na prąd za miesiąc styczeń 

8:00 Msza św.: W 1 rocznicę śmierci za † Stanisławę Lach i za † Romanę Maziec. 

9:00 Msza św.: Za † Marię Prociw. 

10:00 Msza św.: O zdrowie dla siostry Reni Łabuz 

11:00 Suma Za † Jana Błońskiego w 30 dzień śmierci. 

11.01.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 

8:00-12:00 W Kancelarii możliwość zapisania intencji Mszalnych 

16:00 msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (1). 

12.01.21 Wtorek – dzień powszedni. 

8:00-12:00 W Kancelarii możliwość zapisania intencji Mszalnych 

16:00 Msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (2) .        

13.01.21 Środa – wspomnienie św. Hilarego, Bpa i Dra. Kość. 

8:00-12:00 W Kancelarii możliwość zapisania intencji Mszalnych 

16:00 Msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (3). 

17:00 Msza św.: O szczęśliwe rozwiązanie w pewnej intencji 

14.01.21 Czwartek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (4). 

15.01.21 Piątek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (5). 

16.01.21 Sobota – dzień powszedni. 

16:00 msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (6) . 

17.01.21 Niedziela Zwykła. 
8:00 Msza św.: W intencji Reginy Łabuz z okazji 49 urodzin i za Paulinę Pietraszko 

z okazji 30 urodzin – o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

9:00 Msza św.: Za † Piotra Żołędziowskiego od kolegów z Krakowa. 

10:00 Msza św.: Gregorianka za: Za † Ojca Gustawa Młot (7). 

11:00 Suma Za †† rodziców Katarzynę i Józefa Bąk, za † ks. Piotra, †† dziadków 
Bąk i Zagrodnik oraz za †† z rodziny. 



 
 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 10 stycznia 2021 
 

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi 
grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu 
jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić 
Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
 Pan Jezus nie wyznawał swoich grzechów w momencie chrztu, jak inni ludzie, ale 
przyjął na siebie nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Jest to dobry dzień, aby 
przypomnieć sobie datę swojego chrztu oraz wyrazić wdzięczność za to, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Gromadząc się na Mszy Świętej jako rodzina dzieci Bożych, możemy wo-
łać do Boga „Ojcze”. Dlatego prośmy naszego Ojca w niebie, aby każdy z nas mógł usły-
szeć w sercu: „Jesteś moim ukochanym dzieckiem”. 
 

2. Liturgia słowa niedzieli Chrztu Pańskiego wskazuje na znak wody. Woda jest symbo-
lem błogosławieństwa Bożego, oczyszczenia z grzechów, a także Ducha Świętego.  
 Księga Izajasza przypomina o zaproszeniu do czerpania u Boga wody, która zaspokaja 
najgłębsze ludzkie pragnienie. 
 Ewangelia przypomina o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Nie był to chrzest w naszym 
rozumieniu, bo Chrystus był bez grzechu. Jest to jednak chwila niezwykła w dziejach 
świata: Bóg Ojciec potwierdził, że Jezus Chrystus jest Jego umiłowanym Synem Bożym. 

Dlatego wsłuchujmy się z miłością w słowo Boże, biorąc je sobie głęboko do ser-
ca, abyśmy poznali dary łaski Bożej, które otrzymujemy w Chrystusie Panu. 
 

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i 
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

4. Sprzątanie kościoła – zapraszam kolejne rodziny z Rutek: 
16.01.2021 Anna Nawarowska, Stanisław Figurski, Józef Pociurko,  Anna Mucha. 
23.01.2021 Halina Bandrowska, Tomasz Bandrowski, Adela Galla, Danuta Juszczyszyn. 
30.01.2021  Bogumiła Juszczyszyn, Maria1Bandrowska, Maria2 Bandrowska, Sylwia Szarek. 
06.02.2021 Grażyna Konwisarz, Renata Pochwat, Małgorzata Podolska, Małgorzata Dutkiewicz. 
13.02.2021 Małgorzata Dobosz, Krystyna Szurgut, Julia Szurgut, Małgorzata Cendal. 
 

5. W tym tygodniu – w poniedziałek, wtorek i w środę w godzinach od 8:00 do 12:00 w Kancelarii 
Parafialnej można zamawiać Msze święte osobiście lub telefonicznie. Zapraszam 
 

 

 Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa idźmy do 

naszych domów i codziennych obowiązków.  

 Pamiętajmy, że od momentu chrztu świętego stanowimy rodzinę 

dzieci Bożych. Dlatego starajmy się, aby każdy w tej rodzinie był 

naszym bliźnim, któremu będziemy okazywać miłość i zrozumienie.  
 



Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji 

Episkopatu Polski dotyczące szczepionek 

 
 Wobec szerokich dyskusji społecznych Zespół przygotował stanowisko 
na temat szczepionek, w oparciu o współczesny stan wiedzy medycznej i w 
świetle tradycyjnego nauczania Magisterium Kościoła oraz katolickiej teolo-
gii moralnej.  
 Wyjaśnia poruszane niekiedy problemy szkodliwości szczepionek oraz 
ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych li-
nii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie szczepionki korzystały z 
tej technologii. Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szcze-
pionek z aborcją, wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności:  
1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „spo-
sób zamierzony jako cel lub środek”;  
2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologiczne-
go” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szcze-
pionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnię-
ciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako 
czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt;  
3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek. 
 Nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu 
wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego, a także nie uczestniczą 
w procesie produkcyjnym tych szczepionek. Osoby te muszą jednak korzy-
stać z tych szczepionek w trosce o swoje życie czy zdrowie. Osoby takie by-
łyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek, technologii ich 
produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki 
wolne od powyższych zastrzeżeń. 
 W dalszej części dokument przypomina o indywidualnej i społecznej odpo-
wiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podej-
mować odpowiedzialne decyzje, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowie-
dzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób. 
 Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetent-
nych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem 
uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepio-
nek, decyzja o ich przyjęciu, winna być konsultowana z kompetentnym leka-
rzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.   
 


