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Święto Chrztu Pańskiego
08/01/2023  

Namaszczony Duchem Świętym

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Psalm 29: Pan ześle pokój swojemu ludowi
Drugie czytanie: Dz 10, 34-38

Aklamacja: Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
                   «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Ewangelia: Mt 3, 13-17
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego 
chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowie-
dział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa 
i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego 
nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».

Jezus pragnie zanurzyć się cały w naszym życiu, tak jak zrobił to 
podczas swojego chrztu w wodach Jordanu. On chce wyzwoilć nas 
z grzechu, uwolnić od ciemności i przywrócić radość życia. Czy po-
zwolimy aby przylgnął do nas, zabierając obojętność, strach i dając 
nam poczucie bezpieczeństwa? Każdy z nas został zjednoczony w 
sakramencie chrztu z Jezusem, umiłowanym synem Boga. Nosimy 
w sobie Bożą moc i jesteśmy wypełnieni Jego miłością. Chciejmy 
dziś z poczuciem Dziecka Bożego, wsłuchać się w głos naszego 
Ojca, który mówi „Ten jest mój Syn umiłowany”.



Wizyta Duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni są o 
wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i złożenie 
go w zakrystii lub bezpośrednio u mnie. Skontaktuję się aby ustalić 
datę i godzinę spotkania. W miarę możliwości pragnę odwiedzić 
Was wszystkich. Proszę o wyrozumiałość i   cierpliwość, nie jest 
bowiem możliwe, żebym odwiedził wszystkich w krótkim czasie. 
Niech ta wizyta duszpasterska będzie okazją do wspólnej modli-
-twy, rozmowy i błogosławieństwa waszych domów.

Msza Św. o 18:30 
Od 1 stycznia następiła zmiana godziny niedzielnej Mszy św. wie-
czornej z godz. 19:30 na 18:30. Zmiana ta zostaje wprowadzona na 
stałe. Dziecięca Msza św. pozostaje bez zmian o godz 12:30 w każdą 
niedzielę.

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
15 stycznia
12 lutego
12 marca
8 kwietnia (Wigilia paschalna w noc Zmartwychwstania Pańskiego)
Zgłoszenia przyjmujemy tylko on-line. Wszystkie potrzebne infor-
macje oraz formularz zapisu są dostępne na naszej stronie interne-
towej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu przy 
kościele. Spotykamy się aby przez czas spędzony na modlitwie, 
pogłębiać relację z Bogiem i wielbić Go naszym życiem. Spotkanie 
jest otwarte dla każdego. 

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas Mszy 
św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzie-
lę o godz. 11:15  w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. 

Rada Duszpasterska
spotka się 10 stycznia o godz. 18:00. Jeśli chcieliby państwo przed-
stawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego duszpaster-
stwa prosimy o kontakt e-mail stignatius@jezuici.pl


