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EWANGELIA (Mk 1,6b-11) 

Jan Chrzciciel tak głosił: 

Idzie za mną mocniejszy ode 

mnie, a ja nie jestem godzien, 

aby się schylić i 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 

siebie. A z nieba odezwał się 

głos: Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie. 
 

 

 

 

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 

8-13 stycznia 2018 

 
Poniedziałek 8.01. (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Doliny Strugu, ul. Kard. Wojtyły 115-99 

Ks. Kamil ul. Kard. Wojtyły, nry nieparzyste 45-89;  

ul. Świętojańska 4-12 

 

Wtorek 9.01. (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Świętojańska 117-84 

Ks. Kamil ul. Świętojańska 14-51 

 

Środa 10.01. (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Świętojańska 83-52 

Ks. Kamil ul. Malownicza  

 

Czwartek 11.01. (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Miła 63-43 

Ks. Kamil ul. Miła, nry nieparzyste 41-27f 

 

Piątek 12.01. (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Miła, nry parzyste 40-16 

Ks. Kamil ul. Miła, nry nieparzyste 25-1 (bez 

bloków) 

 

Sobota 13.01. (od godz. 9.00) 

Ks. Kamil ul. Białogórska, ul. Sikorskiego, nry 

nieparzyste 61-135 
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Przyjął chrzest 
 

W pierwszą niedziele po 

Objawieniu Pańskim (święcie 

Trzech Króli) obchodzimy w 

Kościele niedziele Chrztu 

Pańskiego. Ta niedziela przenosi 

nas nad Jordan, gdy Pan Jezus 

przyjmuje chrzest z rąk Jana 

Chrzciciela. Chrystus jest 

Bogiem i Człowiekiem. Jako Bóg 

nie potrzebuje chrztu, przyjmuje 

jednak chrzest jako człowiek. 

Gdy Jezus wszedł do wody z 

nieba dało się słyszeć głos Ojca, 

który wskazał na Jezusa jako na 

Swojego umiłowanego Syna.  

 

Ta niedziela powinna nam 

przypomnieć nasz chrzest. I 

mimo, że go nie pamiętamy, 

Sakrament ten zostawił na naszej 

duszy ślad. I jakąkolwiek drogę 

wybierzemy i cokolwiek dalej się 

wydarzy to znamię będziemy 

mieć już zawsze wyryte na sercu. 

Chrzest nazywany jest także 

Bramą Sakramentów, otwiera 

bowiem człowieka na inne 

sakramenty. Chrzest jest bowiem 

tym pierwszym, pozwalającym 

na przyjmowanie innych.  

 

Jak podpowiada nam Katechizm 

Kościoła Katolickiego:  

Chrzest święty jest fundamentem 

całego życia chrześcijańskiego, 

bramą życia w Duchu (vitae 

spiritualis ianua) i bramą 

otwierającą dostęp do innych 

sakramentów. Przez chrzest 

zostajemy wyzwoleni od grzechu 

i odrodzeni jako synowie Boży, 

stajemy się członkami Chrystusa 

oraz zostajemy wszczepieni w 

Kościół i stajemy się 

uczestnikami jego posłania: 

"Chrzest jest sakramentem 

odrodzenia przez wodę i w 

słowie" KKK 1213 

 

Będąc w Czechach byłam 

świadkiem przygotowania do 

chrztu dla ludzi dorosłych – 

katechumenów. Czas takiego 

przygotowania trwa około roku. 

Przez ten czas kandydat bierze 

udział w katechezach, naukach, 

modlitwach. Uczestniczyłam tam 

w dwóch obrzędach dla osób 

przygotowujących się do 

przyjęcia chrztu. Pierwszym był 

obrzęd przyjęcia do 

katechumenatu, drugim był 

obrzęd przyjęcia modlitwy 

„Ojcze nasz”. Piękne obrzędy, 

pokazujące niezwykłe głębie 

naszej wiary.  

 

Na chrzcie świętym każdy z nas 

otrzymał imię. Nie tylko to, 

którym posługujemy się na co 

dzień, ale także imię Dziecka 

Bożego. Każdy z nas przez 

chrzest stał się dzieckiem samego 

Boga, zostaliśmy 

włączeni w 

Mistyczne Ciało 

Chrystusa. Poprzez 

chrzest zostaliśmy 

także włączeni we 

wspólnotę Kościoła. 

To ważne, bo od tej 

pory nigdy nie 

jesteśmy sami. We 

wspólnocie Kościoła 

możemy dawać i 

przyjmować miłość. 

W tej wspólnocie wierzących 

możemy dzielić się także 

świadectwem i wiarą. To 

niezwykle ważny i cenny dar.  

 

W niedziele Chrztu Pańskiego 

widząc oczami wiary Jezusa 

zanurzającego się w Jordanie 

chciejmy dostrzec łaskę i dar 

wiary, jaki został nam 

przekazany na chrzcie świętym. 

Chrzest zobowiązuje nas także 

do życia według Bożego Słowa i 

Jego praw. Na naszym sercu 

została wyryta pieczęć, staliśmy 

się Dziećmi Bożymi. Nie 

traktujmy więc tego sakramentu 

jako obowiązek czy tradycję. 

Popatrzmy na niego jak na 

niezwykły dar. Sam Jezus 

przyjmując chrzest wskazał nam 

na jego wartość i ważność.  
 

Magdalena Maraj 
 
 

 

 
Jak to jest z tymi 

postanowieniami 

noworocznymi? 

 

Nowy Rok nadszedł i pojawiły 

się artykuły i debaty na temat 

postanowień noworocznych. 

 

Klasyka. W tym roku schudnę, 

nauczę się nowego języka 

obcego, pójdę na siłownię, 

wykupię karnet na basen. Na 

portalach społecznościowych 

ludzie chwalą się swoimi 

zamiarami, pewnie z nadzieją, że 

jak ogłoszą to publicznie to 

będzie większa motywacja do 

realizacji zamierzonego celu. Ile 

tak wytrzymujemy w naszych 

postanowieniach? Niestety często 

pojawia się frustracja, bo 

niektóre postanowienia 

powtarzamy co roku.  Znów mi 

się nie udało. I cała wiązanka 

negatywów na swój temat. Czy 

na prawdę warto? Kiedy jest 

dobry czas na rozpoczęcie czegoś 

nowego? Odpowiedź jest bardzo 

prosta. Zawsze. 

 

Pamiętam jak rok temu byłam 

pierwszego stycznia na mszy 

świętej. Ksiądz poruszył ten sam 

aspekt. Jeśli chcesz zacząć 
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zmieniać coś albo rozpocząć 

nowy etap, zacznij od teraz, nie 

od poniedziałku, czy nowego 

roku. Myślę, że warto zamiany 

sobie przemyśleć, zaplanować, 

rozważyć za i przeciw. 

 

Dzięki temu można uniknąć 

rozczarowania i powoli osiągnąć 

swój cel. Ważne jest również, 

aby nasze postanowienie było 

realne, a postawa zmotywowana 

do jego realizacji. Psychologowie 

twierdzą, że ludzie w 

niewłaściwy sposób formułują 

swoje cele. Myślimy o tym, 

czego chcemy się pozbyć, a nie o 

tym co chcemy. Warto również 

uświadomić sobie, że cel jest 

procesem. Nic nie stanie się z 

dnia na dzień.  

Przysłowie chińskie mówi: 

„Stumilowa podróż zaczyna się 

od pierwszego kroku”. Dlatego 

należy uzbroić się w wytrwałość 

i cierpliwość. Sama motywacja 

nie wystarczy, trzeba nauczyć 

radzić sobie z porażkami i je 

pokonać. Pewien sportowiec, 

mistrz jazdy konnej, powiedział 

mi, że nie skupia się na 

osiągnięciu sukcesu, tylko na 

tym, aby oddać dobry skok przez 

przeszkody. Niestety tak już jest, 

że łatwo dopada nas 

zniecierpliwienie i niechęć. 

Zwłaszcza, kiedy postawimy 

sobie zbyt wysoko poprzeczkę. 

Chcielibyśmy szybki efekt, a 

kiedy go nie widzimy, 

poddajemy się. Dlatego najlepsza 

jest metoda małych kroków. 

Każdego dnia jeden krok, 

zbliżający nas do celu. Taki który 

nie przytłacza, a wywoła na 

naszej twarzy uśmiech.  W sumie 

nie szkodzi też, jeśli otworzymy 

się na to co ten rok ma nam do 

zaoferowania, bez usilnego 

planowania co ja to muszę 

zrobić.  
Anna Zielińska 

 
 
 
 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali: 

Artur Puc, Andrzej Jakim, 

Wojciech Woś, Teresa Sowa, 

Anna Wyskiel, p. Pasierb, Zofia 

Miciuda, Hanna Miciuda, Anna 

Froń, Monika Jamróz, Barbara 

Leszczak, Ewa Banaś, Joanna 

Kordzikowska, Elżbieta Baran, 

Diana Kubicz, Dorota 

Witkowska 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjęli: 

Kornelia Witek 

(01. 01. 2018) 
 

Theodor Józef Dziki 

 (06. 01. 2018) 

 

 
„Rzeszowski Dom 

Kultury filia Biała zaprasza 
dzieci na Zimowy 
Wypoczynek. Półkolonia 
zimowa organizowana jest w 
okresie od 29.01.18r. do 
09.02.18r. w godzinach od 8:00 
do 14:00. Koszt jednego 
tygodnia to 100,00 zł. Więcej 
informacji pod numerem 
telefonu 17 230 23 24, w 
placówce przy ul. K. K. Wojtyły 
164 bądź na stronie 
rdk.rzeszow.pl. Zapraszamy!”. 

 
 „W dniu 07.01.2018r. o 

godz. 17:00 w Rzeszowskim 
Domu Kultury filia Biała 
odbędzie się Koncert Kolęd w 
ramach akcji pomocy 
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„Rzeszowski Dom Kultury dla 
Mikołaja”. 

Na scenie zaprezentują 
się uczestnicy zajęć 
muzycznych wraz z 

instruktorami. Serdecznie 
zapraszamy!”.  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

7 STYCZNIA 2018 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

1. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne i 

inwestycyjne złożone w ubiegłą niedzielę. W 

kopertach na tacę złożyliśmy 3170 zł, a w ciągu 

całego miesiąca na konto wpłynęło 6180 zł. 

Dziękujemy także za ofiary na nowe ławki oraz za 

wszelkie uwagi na temat ławek. 

2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17.00 i spotkanie 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania. 

3. Dziękujemy Rodzinom, które przyjęły nas w 

ostatnim tygodniu z wizytą duszpasterską. Wszelkie 

uwagi dotyczące duszpasterstwa i życia parafialnego 

są dla nas bardzo cenne. Bóg zapłać również za ofiary 

z okazji kolędy składane na tacę w kościele. 

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 w 

kościele uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 

przedstawią jasełka. 

5. Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 

17.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu 

naszego chóru Alba Cantans.  

6. W czwartek o 17.30 adoracja, w piątek o 15.00 

koronka i adoracja oraz nabożeństwo do Matki Bożej 

Miłosierdzia. Prośby i podziękowania prosimy składać 

w skrzynce na stoliku za ławkami. 

7. Rzeszowski Dom Kultury zaprasza na koncert kolęd 

w wykonaniu swoich podopiecznych, który odbędzie 

się dzisiaj o godz. 17.00. Dom Kultury zaprasza także 

dzieci do uczestnictwa w półkolonii zimowej w czasie 

ferii (od 29.01 do 9.02. 2018) w godzinach od 8.00 do 

14.00. Koszt jednego tygodnia to 100 zł. Więcej 

informacji w placówce lub na stronie internetowej 

Domu Kultury.  

8. Dziękujemy rodzinom z ul. Makuszyńskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła. Troskę o kościół w 

nadchodzącym tygodniu powierzamy dziesięciu 

kolejnym rodzinom z ul. Makuszyńskiego i Miłosza, 

począwszy od Pani Wandy Bieniek (ul. 

Makuszyńskiego 18). 

 

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam 

upodobanie (Mk 1, 11) 

 

 

 

 

 

  

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

I TYDZIEŃ ZWYKŁY 

07/01/2018 – 14/01/2018 

 

07/01 Niedziela – święto Chrztu Pańskiego 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Józef Kwiatkowski w 17. rocznicę śmierci 

za parafian 
+ Olga i Franciszek Kotula 

+ Robert Paśko – 7. Msza św. gregoriańska 

 
 

08/01 Poniedziałek 

7 00 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 8. Msza św. gregoriańska  

2) + Helena Gwiżdż od siostry Celiny z rodziną 

+ Jan Wygonny od koleżanek z pracy córki 
 

09/01 Wtorek 

7 00 

 

 

18 00 

 

1) + Robert Paśko – 9. Msza św. gregoriańska  

2) o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Lucjana Gładysza i dla rodziny 
+ Michał (w 13. rocznicę śmierci) i Józefa 

Berezowscy 

 

10/01 Środa 

7 00 

 

 

18 00 

1) + Anna Kieraś od Rady Finansowej Parafii 

2) + Sabina Leszczak od koleżanek ze studiów 

pielęgniarskich  

+ Robert Paśko – 10. Msza św. gregoriańska 
 

11/01 Czwartek 

7 00 

 

 

18 00 

 

1) + Wacław Glapiński od Jolanty i Janusza 

Przydział z rodziną 
2) + Grażyna Pałka od chrześnicy Kingi 

+ Robert Paśko – 11. Msza św. gregoriańska 

 

12/01 Piątek  

7 00 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 12. Msza św. gregoriańska 
2) + Ryszard Trojanowski od rodziny Tonderów 

+ Kazimierz Wąsacz od Eweliny i Mariana 

Żurków 
 

13/01 Sobota 

7 00 

 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 13. Msza św. gregoriańska 

2) + Stanisław Możdżeń od rodziny z 

Hermanowej 
+ Lucyna Członka od pracowników Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie 

 

14/01 II Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

11 30 

 

17 00 

+ Robert Paśko – 14. Msza św. gregoriańska 
1) + Sabina Leszczak w 1. rocznicę śmierci 

2) za parafian 

+ Bronisława Kieraś od Apostolstwa Dobrej 
Śmierci 

+ + Edward Jęczalik w 23. rocznicę śmierci 
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