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Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 

was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 

chrzest w Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak 

gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim 

Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 

I czytanie:  Iz 55, 1-11; Ps Iz 12, 2-6 

II czytanie: 1 J 5, 1-9; Ewangelia: Mk 1, 7-11 

Jan Chrzciciel przez całe swoje z ycie oczekiwał Mesjasza. Juz  w łonie swej 

Matki odczuł Jego obecnos c . Kiedy doro sł, z ył na pustyni modląc się i po-

szcząc w oczekiwaniu na Chrystusa. Głosił z mocą Jego nadejs cie i nawoły-

wał, aby wszyscy przygotowali swoje serca na to wyjątkowe spotkanie. 

Chrzcił tez  ludzi na znak pokuty i nawro cenia. Nie pozostawiał ich jednak 

w niepewnos ci kim jest i Kogo wszyscy mają oczekiwac : Idzie za mną moc-

niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby rozwiązać rzemyk u Jego sanda-



...I NIE TYLKO 

O co proszę?  

O głęboką radość z godności dziecka otrzymanej na chrzcie 

W pierwszej częs ci medytacji skupię uwagę serca na Janie Chrzcicielu 

(ww. 6b-8). Będę podziwiał jego pokorę i rozmiłowanie w Jezusie. Odwraca 

uwagę od siebie. Chce, aby słuchający uwierzyli w Jezusa. 

Z wdzięcznos cią pomys lę o osobach, kto re – jak Jan Chrzciciel – po raz 

pierwszy przyprowadziły mnie do Jezusa – do chrztu s więtego. Przypomnę 

sobie, sytuacje, w kto rych dzięki ludziom odkrywałem Jego wielkos c , dobroc  

i miłos c . 

Zatrzymam się dłuz ej na słowach Jana: „On chrzcic  was będzie Duchem 

Ś więtym” (w. 8). Us wiadomię sobie, z e przez polanie wodą chrztu otrzyma-

łem Ducha Ś więtego, kto ry we mnie mieszka i modli się ze mną. Czy wierzę 

w moją duchową godnos c ? 

Z miłos cią popatrzę na Jezusa, kto ry przyjmuje od Jana chrzest (w. 9). Robi 

to dla mnie. Juz  wtedy pragnął mojego chrztu. W Jordanie mys lał takz e 

o mnie! Czy wierzę głęboko, z e Jezus podjął swoją misję dla mnie? 

Jezus, kto ry rozpoczyna swoją misję nierozpoznany, otrzymuje potwier-

dzenie, z e Ojciec ma w Nim upodobanie (w. 11). Ta wewnętrzna s wiadomos c  

będzie dla Niego największym oparciem az  po krzyz . 

W chwili mojego chrztu Ojciec powiedział takz e do mnie: Ty jestes  moje 

dziecko umiłowane. Czy czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca i przybranym 

bratem Jezusa? Czy wierzę głęboko, z e Ojciec ma we mnie upodobanie? Zwie-

rzę się Bogu z moich odczuc  i przekonan . 

Poproszę o łaskę trwania w głębokiej rados ci, z e jestem dzieckiem Boga. 

Poproszę Jezusa, mojego Brata, aby prowadził mnie za rękę, aby posyłał mi 

swego Ducha miłos ci i prawdy. Będę mo wił do Jego serca: „Daj mi dos wiad-

czyc , z e Ojciec ma we mnie upodobanie!”. 
Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 

łów. Ja chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.  

My wszyscy zgromadzeni na Eucharystii jestes my ochrzczeni. I nie tylko 

wodą, ale Duchem Ś więtym. Bo g, przez swojego Śyna dał nam moc, abys my 

stali się dziec mi Boz ymi. Czy jednak z yjemy jak dzieci Boz e? Czy mamy s wia-

domos c , z e moz emy czerpac  ze zdrojo w zbawienia? Czy nasze z ycie, nasze 

czyny i wybory s wiadczą o tym, z e jestes my tymi, o kto rych Bo g Ojciec pod-

czas naszego chrztu powiedział Ty jestes  moim Synem umiłowanym, w To-

bie mam upodobanie? A może już dzisiaj nasze życie daleko odeszło od tej pier-

wotnej s więtos ci? Panie, uczyn  serca nasze według Śerca Twego. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Przyszedł na świat w domu zwanym „domem świętych”  

 Filip Latino urodził się 6 lutego 1605 r. w Corleone na 

Śycylii. Pochodził z rodziny rzemies lniczej. Jego ojciec, 

Leonardo, kto ry zajmował się szewstwem i kaletnictwem, 

pomagał chętnie ludziom ubogim i uczył tego swoje dzie-

ci. Cała rodzina - a miał Filip kilka sio str i dwo ch braci, 

z kto rych jeden został księdzem diecezjalnym - była głę-

boko religijna. 

 Jako młodzieniec Filip pomagał ojcu w pracy w warszta-

cie szewskim. Zapamiętano, z e troszczył się bardzo o za-

trudnianych w warsztacie pracowniko w. W wolnych chwilach często modlił 

się w kos ciołach, kto rych kilka było w miasteczku. W kaz dą sobotę, zgodnie 

z sycylijskim zwyczajem, zapalał lampkę wotywną Matce Boz ej. Jednak nic 

więcej w z yciu młodzien ca nie zdradzało jego przyszłego powołania ani wiel-

kich cno t, jakie miały opromienic  go chwałą. Jego rodzico w bardzo martwił 

jego porywczy charakter. Był typowym cholerykiem - szybko wybuchał, 

zwłaszcza uraz ony. Na szczęs cie ro wnie szybko potrafił ochłonąc  i przepro-

sic  tych, kto rych swoim zachowaniem uraził.  

Jak wielu jego ro wies niko w s wietnie władał szpadą. I to przyczyniło się do 

wydarzenia, kto re mogło byc  groz ne w skutkach. W jednej ze sprzeczek, 

sprowokowany przez rzezimieszka, powaz nie zranił przeciwnika. Od tej po-

ry, lękając się kary, tułał się po całej niemal Śycylii, wreszcie zrozumiał, z e 

raczej powinien się lękac  Boz ej niz  ludzkiej sprawiedliwos ci. Totez  zdecydo-

wał się za przeszłe winy odpokutowac  i 13 grudnia 1631 r., mając prawie 

27 lat, wstąpił do klasztoru kapucyno w w Caltanissetcie i przyjął imię zakon-

ne Bernard. Od samego początku z ycia zakonnego oddawał się ostrym prak-

tykom pokutnym, kto rych juz  do s mierci nie zaniedbywał. Gdy umartwiał 

ciało, jego duch stawał się silniejszy i chętniejszy do słuz by Bogu. Cieszył się 

łaską kontemplacji i wszystkie chwile wolne od pracy nakazanej przez posłu-

szen stwo pos więcał modlitwie. Codziennie przystępował do Komunii s w., 

co nie było wo wczas powszechną praktyką, nawet w zakonach. Otaczał wiel-

ką czcią Najs więtszy Śakrament i często spędzał noce w kos ciele, aby - jak 

powtarzał - nie pozostawiac  Pana Jezusa w tabernakulum samego. Bracia 

zapamiętali tez  jego umiłowanie Chrystusa Ukrzyz owanego. Przed krucyfik-

sem widziano go nieraz w ekstazie. Brat Bernard nigdy nie nauczył się czy-

tac , bo uwaz ał, z e nie jest mu to potrzebne do chwalenia Pana Boga. Wielką 



Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyz , s wiece, Pismo 

Ś więte oraz wodę s więconą.  

P: W imię Ojca i Śyna, i Ducha Ś więtego. 

W: Amen 
Następnie zapala się s wiecę wypowiadając słowa: 

P: Ś wiatło Chrystusa. 

W: Bogu niech będą dzięki. 
Następuje s piew kolędy i czytanie słowa z Księgi Liczb. Lb 6, 24-26 

Czytanie z Księgi Liczb 

„Niech cię Pan błogosławi i strzez e. Niech Pan rozpromieni oblicze swe 

nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwro ci ku tobie oblicze swoje 

i niech cię obdarzy pokojem”. 

P: Oto słowo Boz e. 
Następuje Modlitwa Powszechna. Moz na dodac  intencje waz ne dla rodziny. 

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania. 

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłos ci, jedno-

s ci i pokoju. 

W: Błogosław nam Jezu (po każdym wezwaniu) 

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądros cią, z e-

by ich z yciowe wybory były zgodne z Twoją Ś więtą wolą.  

- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi s więci 

Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach.  

- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im 

siły i cierpliwos ci w znoszeniu cierpienia.  

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby 

znalez li pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci.  

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, kto rzy noszą w sobie bo l po stra-

czcią otaczał kapłano w, wdzięczny za ich posługę sakramentalną. Był ser-

deczny dla wspo łbraci, a w klasztorze pracował w kuchni, wykonując po-

mocnicze prace. Nie zaniedbywał tez  odwiedzania chorych, wobec kto rych 

dla miłos ci Boga spełniał najniz sze nawet posługi.  

Trzydzies ci szes c  lat z ycia pokutnego zjednało mu sławę ws ro d ludzi, 

a podziw u wspo łbraci, totez  w chwili s mierci, kto ra nastąpiła w Palermo 

12 stycznia 1667 r., uwaz any był za s więtego. 

Papiez  Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosławionych Kos cioła kato-

lickiego w 1768 roku, a s w. Jan Paweł II kanonizował go 10 czerwca 2001 r.  
za ILG 

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA RODZINY  



cie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, 

z e z ycie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kon czy. 

- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagroz onym rozpadem. Pokaz  im 

s ciez ki pojednania i spraw, z eby na nowo odnalez li zagubioną miłos c  i poko j 

serca.  

- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na kaz dy dzien  2021 roku, aby Bo g ro-

dził się w nas przez Eucharystię i otwartos c  na drugiego człowie-

ka. P: Mo dlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. 

W: Ojcze nasz... 

P: Módlmy się. 

Wszechmogący Wieczny Boz e, prosimy Cię zes lij na naszą Rodzinę i nasz 

dom (mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystos c  

serca, wzajemna miłos c  i dobroc  oraz wiernos c  w wypełnianiu Twoich przy-

kazan ; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławien stwo Twoje niech 

pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, kto rzy 

tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieko w. 

W: Amen. 
Moz na zas piewac  kolędę 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH  

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dac , Panie. 

W: A s wiatłos c  wiekuista niechaj im s wieci. 

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

W: Amen. 

P: Na zakon czenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Boz ej. 

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, s więta Boz a Rodzicielko, naszymi 

pros bami racz nie gardzic  w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 

przygo d racz nas zawsze wybawiac , Panno, chwalebna i błogosławiona. 

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pos redniczko nasza, Pocieszycielko na-

sza. Z Śynem swoim nas pojednaj, Śynowi swojemu nas polecaj, swojemu 

Śynowi nas oddawaj. 

ZAKOŃCZENIE 

P: Niech nas Bo g błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do 

z ycia wiecznego. 

W: Amen. 
Rodzice mogą pobłogosławic  indywidualnie swoje małe dzieci, czyniąc znak krzy-

z a na czole.  Po naboz en stwie moz na wspo lnie zas piewac  kolędy i pastorałki.  

Na drzwiach moz na zapisac  kredą: C+M+B 2021  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres 
Bożego Narodzenia.  

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 

  W czwartek obchodzimy Dzien  migranta i uchodz cy. 

  W piątek oddajemy czes c  Boz emu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku 
miesiąca. 

  W przyszłą niedzielę Kos cio ł katolicki w Polsce obchodzi Dzien  Judaizmu. 

  Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-
łach. W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przeby-
wać 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku 
noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierw-
szej kolejnos ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzo 
prosimy o przestrzeganie tych wskazan . Pierwszen stwo mają ci, kto rzy za-
mo wili intencje mszalne. Ufamy, z e pozostaniemy w modlitewnej wspo lnocie 
poprzez udział w Eucharystii na parafialnym kanale YouTube. 

  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rok 
moz na zamawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Po-
trzebne dokumenty oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt 
z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

  Odwiedziny chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. 

  Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na Śemi-
narium Duchowne. Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na konto parafial-
ne. Za tydzien  niedzielna ofiara będzie przeznaczona na cele charytatywne 
(jałmuz na postna). 

  Odwiedziny kolędowe, jak wcześniej informowaliśmy zostały przesu-
nięte w czasie. W uroczystos c  Objawienia Pan skiego pobłogosławilis my 
w naszym kos ciele kredę i kadzidło; zachęcalis my do zabrania do domu  po-
s więconą wodę, kto ra jest w specjalnym naczyniu, przy wejs ciu do zakrystii. 
W kaz dą niedzielę do s więta Ofiarowania Pan skiego (2 lutego) pragniemy 
modlic  się w intencji wszystkich rodzin oraz mieszkan co w naszej parafii, 
prosząc o potrzebne łaski w Nowym Roku. Z koszyka, kto ry jest przy 
chrzcielnicy prosimy zabrac  do domu pos więconą kredę i kadzidło oraz ob-
razki kolędowe. Ufamy, z e wspo lna rodzinna modlitwa złączy was w wa-
szych mieszkaniach. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 11.01    
6.00   za zm. Leszka Liberadzkiego 
18.00 1. za zm. Izydora Łanieckiego 
      2. (ferie) za zm. Małgorzatę Ro z ycką w 1 r. s m. 
      3. (ferie) za zm. Andrzeja Bieguna 
WTOREK - 12.01     
6.00   za zm. Czesławę Ś lusarczyk 
18.00 1. przez wstaw. s w. Jana Pawła II i s w. Faustyny o nagrodę nieba  
      dla Pawła Kempnego; 2. za zm. Marię Rozmus Bajorek 
      3. (ferie) za zm. Antoniego Pieniąz ka 
ŚRODA - 13.01            
6.00   za zm. Barbarę Śikomas 
18.00 1. za zm. rodzico w Eugenie i Jana Damko w 
      2. (ferie) za zm. Bolesława Ś lusarza 
CZWARTEK - 14.01     
6.00   za zm. Helenę Zabłocką 
18.00 1. za zm. Janinę Gabrys  (od wychowanek-maturzystek ze Śzkoły      
      Muzycznej – rocz. 1966); 2. (ferie) za zm. Erykę Paluch w 1 r. s m. 
PIĄTEK - 15.01       
6.00   za zm. Haline Bielską 
18.00 1. za zm. Dawida Urban ca w 2 r. s m. 
      2. (ferie) za zm. Jerzego Czepiela 
SOBOTA - 16.01     
6.00   1. o mądros c , s więtos c  i odwagę dla kapłano w 
      2. za zm. Krystynę Mikusiak 
18.00 1. za zm. Katarzynę Ostalecką w 23 r. s m. z męz em Bronisławem  
      2. za zm. Henryka Orzechowskiego w 40 r. s m. 
      3. (poza parafią) za zm. Piotra Gluzę 
NIEDZIELA - 17.01 - 2 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonio w 
9.00   1. za zm. Kazimierza Śtępnia w 2 r. s m. 
      2. za zm. Małgorzatę Śtraszecką w 75 r. s m. z męz em Alojzym 
10.30 1. CHRZTY  
      2. za zm. Wojciecha Janika 
12.00 1. Dzięk.-błag. w int. Eleonory z ok. 18 r. ur. 
      2. za zm. Karola Wajdę 
18.00 Dzięk.-błag. o Boz e błog. i opiekę Matki Boz ej dla Damiana z ok. 33 ur.  
      i całej rodziny 
19.30 Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla syna Mirosława z ok. 50 r. ur. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20 

Wtorek: Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28 

Środa: Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39 

Czwartek: Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45 

Piątek: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12 

Sobota: Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17 

Niedziela: 1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 

         J 1, 35-42 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

