
 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.  
 

(Dz 10) 
 

 

Święto	Chrztu	Pańskiego	–	12	stycznia	2020	–	Nr	2	(677)	
 

 
1. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który 
jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, 
komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego 
dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. 
Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem 
podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go 
coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Zatrzymajmy się na moment przy 
chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także 
zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za 
głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą 
2. W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie 
sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od 
Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu 
3. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego 
dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z 
Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej 
wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste 
modlitwy 
4. W związku z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dyżur pracowników Urzędu 
Miejskiego: w poniedziałek od 14.000 do 18.00 w świetlicy młodzieżowej w Kamionku, 
we wtorek od 14.00 do 18.00 w świetlicy młodzieżowej w Kamieniu 
5. Kolekta dziś na ubezpieczenie obiektów parafialnych, za tydzień na ogrzewanie 
kościołów. Kolekta z ub. niedzieli: 1940 zł, z poniedziałku (misje) – 2170 zł. Bóg zapłać 
za wszystkie ofiary! 
6. Sprzątanie kościoła: Smolarz, Lukaszczyk, Malkusz, Friedrich (ul. Mickiewicza) 
 

W „Gościu Niedzielnym” 2/2020 
- rozmowa o tym jak wychować wierzące dziecko 
więcej na ten temat w rozmowie: "Czy trafi mi się wierzące dziecko?" 
- na czym polega zgodna z nauczaniem Kościoła ekologia 
więcej na ten temat w artykule Franciszka Kucharczaka: "Ideologia ekologizmu" 
- dlaczego katolik nie może wierzyć we wróżby? 
więcej na ten temat w artykule Franciszka Kucharczaka: "Czy istnieje przeznaczenie?"  



NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 12 I 
7.30 Msza św. za †† rodz. Bertę i Alojzego Szczodrok, ich rodz. i rodzeństwo, brata 

Józefa, rodz. Genowefę i Ryszarda Herman, siostry Marię i Matyldę, szwagrów, 
Marię Winkler, jej męża i rodz., Jerzego Tkocz, Gerarda Wieczorek, z pokr. 

10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Heleny Sowada, rodz., 
chrzestnych, braci i całej rodziny 

15.00 Nieszpory kolędowe 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Szymona Mika, rodz., 

chrzestnych i całej rodziny 
PONIEDZIAŁEK Hilarego 13 I 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Annę i Alojzego Kauf, męża Sławomira Olek, brata 

Bernarda, teściów i szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker 
WTOREK  14 I 

7.00 Msza św. do B. Op., naszych 3 św. Patronów, MB nieust. Pomocy o zdrowie dla 
syna, kuzynki i w rodzinie w pewnej intencji 

ŚRODA  15 I 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† ks. Georga Müller i jego brata Huberta 

CZWARTEK  16 I 
7.00 Msza św. do B. Op. (...) w rodzinach Zajdel i Wojtala 

PIĄTEK Antoniego, Dzień Judaizmu 17 I 
7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Anny i Oswalda Gebauer z okazji 55 rocznicy 

ślubu, za †† rodz. z obu stron, córkę Gabrielę oraz Księży, kt. u nas pracowali 
SOBOTA  18 I 

7.00 Msza św. za †† męża Adalberta Fiszer w 3 r. śm., jego rodz. Ernesta i Hildegardę 
Fiszer 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za † Bernarda Lika od mieszkańców ul. Szkolnej i za 
zmarłych z tej ulicy 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† żonę Bronisławę Gebauer, rodz. Annę i Edmunda 
Gebauer, Józefa i Agnieszkę Mertas, szwagra Stanisława Ratuń, z pokr. Mertas, 
Woźnica i Gebauer 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 19 I 
7.30 Msza św. za † Magdalenę Ledwoń od mieszkańców ul. 1go Maja i za zmarłych  

z tej ulicy 
10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Tomasza Kroker z okazji 17 urodzin 
15.00 Nieszpory kolędowe 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Joachima Stach w r. śm., syna Eugeniusza, wszystkich 

z pokr. Stach, Buck i Rygoł 
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