Pierwsze czytanie (Iz 55, 1-11)
Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do
wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez
pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu
wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I
waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie,
a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje
tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do
Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są
łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla
ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto
zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię
nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana,
twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo
on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala
znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy
swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten
się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny
jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi
Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi
moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad
myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie
nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią
urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb
dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw
nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie
swego posłannictwa".

Wielka odpowiedzialność rodziców
chrzestnych
Zanim rodzice przyniosą dziecko do chrztu,
skrupulatnie rozglądają się za odpowiednimi
kandydatami na rodziców chrzestnych. Przy „doborze”
kandydatów bierze się pod uwagę różne motywy:
pokrewieństwo, stopień przyjaźni z rodzicami dziecka,
czasem majątek... Niektórzy rodzice oglądają się za
majętnymi chrzestnymi dla dziecka, zawczasu myśląc
o prezentach z okazji Pierwszej Komunii Świętej,
bierzmowania, a nawet ślubu chrześniaków.
Niektórych rodziców irytuje fakt, że Kościół wymaga
od chrzestnych jakichś zaświadczeń, „papierków”...
Często rodzice myślą, że chodzi o tzw. „zaświadczenie
o bierzmowaniu”. Kiedy jednak dowiadują się, że
chodzi o świadectwo księdza proboszcza, że ktoś się
nadaje na chrzestnego, czasem popadają w osłupienie.
– Jakim prawem ksiądz ma osądzać, czy mój brat,
sąsiad, kolega może być chrzestnym mojego dziecka? –
często pytają z pretensją w głosie.
Zastanówmy się zatem, czy Kościół rzeczywiście
przesadza, jak twierdzą niektórzy, wymagając, by
kandydaci
na
rodziców
chrzestnych
byli

Drugie czytanie (1 J 5, 1-9)
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest
Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący
Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie
od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy
dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem Boga
polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania
Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga
zrodzone,
zwycięża
świat;
tym
właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha,
nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch
daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem
dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w
jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi
– to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest
to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
Ewangelia (Mk 1, 7-11)
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".
praktykującymi katolikami, mogącymi przystępować
do świętych sakramentów?
Były kiedyś czasy, gdy do chrztu przystępowali
przeważnie ludzie dorośli. Tak było w początkach
Kościoła. Kiedy jednak młodzi chrześcijanie sami
zostawali rodzicami, nie chcieli czekać, aż ich dzieci
dorosną i same podejmą decyzję o chrzcie. Pragnęli
podzielić się ze swoimi dziećmi wiarą, która dla nich
samych była wielkim skarbem, jak najszybciej, wnet
po urodzeniu. Ponadto nie chcieli swoich dzieci
narażać na śmierć bez chrztu świętego. Dlatego
przynosili swoje dzieci do chrztu jak najszybciej po
urodzeniu, gwarantując, że sami postarają się, by ich
dziecko ochrzczone jako niemowlę, otrzymało
wychowanie w wierze. Kościół nie chciał zostawiać
ich samych z tym poważnym zadaniem, dlatego dodał
im swego rodzaju zastępców, czyli „rodziców
chrzestnych”. Mieli oni czuwać nad religijnym
wychowaniem chrześniaków, pomagać rodzicom
dziecka w katolickim wychowaniu, a gdyby rodzice
przedwcześnie zmarli, sami mieli zatroszczyć się, by
wychowanie dziecka przebiegało zgodnie z zasadami
wiary.
I takie jest właśnie pierwszorzędne zadanie rodziców
chrzestnych: pomagać chrześniakom wzrastać w

wierze. Aby temu zadaniu sprostać, trzeba być
samemu wierzącym, gotowym służyć radą i
przykładem własnego życia.
Nie dziwmy się zatem, jeżeli ksiądz proboszcz naszej
parafii nie wyrazi zgody, by chrzestną była nasza
serdeczna koleżanka, która jednak żyje w tzw. „drugim
małżeństwie”. Jakżeż może się starać o chrześcijańskie
wychowanie ktoś, kto sam w swoim życiu nie zdał
egzaminu z chrześcijańskich zasad? Jak można
oczekiwać wychowania w szacunku dla Mszy św. ze
strony kogoś, kto w kościele nie bywa prawie nigdy?
Dopuszczenie kogoś takiego do poważnej funkcji ojca
czy matki chrzestnej dowodziłoby, że Kościół nie
traktuje poważnie wymagania o katolickim
wychowaniu dziecka, które przyjmuje w szeregi
swoich wyznawców.
Nie gniewajmy się zatem, że znowu „papierki”,
„zaświadczenia”, „pozwolenia”... To nie jest żaden
kaprys ze strony Kościoła. Chrzcząc niemowlęta,
Kościół musi zagwarantować im katolickie
wychowanie na tyle, na ile to możliwe. Oczywiście,
nikt nie zastąpi rodziców dziecka i to oni, przynosząc
swoje dziecko do kościoła i prosząc o chrzest dla
niego, zobowiązują się wychować je w wierze, którą
sami wyznają. Jednak życie niesie z sobą mnóstwo
niespodzianek, nie zawsze wspaniałych, na które także
trzeba być przygotowanym. Nie jest przecież żadną
tajemnicą, że czasem obydwoje rodzice żyją, ale z
powodu przepracowania nie mogą znaleźć czasu, by
iść z dzieckiem na naukę przed Pierwszą Komunią czy
zainteresować się jego przygotowaniem do
bierzmowania. Kiedy indziej taką przeszkodą może
być alkoholizm któregoś z rodziców. Wtedy także rola
rodziców chrzestnych jest trudna do przecenienia. A
zresztą nawet kiedy w rodzinie wszystko jest w
porządku, to jak dobrze jest porozmawiać z kimś,
komu na życiu i szczęściu dziecka zależy podobnie jak
rodzicom biologicznym. Jest to ważne nie tylko w
czasie, kiedy dziecko zaczyna dopiero pytać o
podstawowy sens modlitwy, wiary w Boga itd. Może
jeszcze ważniejsze, kiedy dziecko staje się
młodzieńcem
czy
panną
i
pojawia
się
niebezpieczeństwo zagubienia się na trudnych drogach
życia. Dlatego bardzo ważne jest, by na rodziców
chrzestnych wybierać ludzi nie tylko nam bliskich, ale
także bliskich Bogu i Kościołowi.
Ks. Adam Martyna

Świętujmy z parami
Przypominamy rocznice, które będziemy świętować
w nadchodzącym tygodniu. Dziękujmy zatem Panu
Bogu za lata wspólnej drogi małżeńskiej oraz
upraszajmy wszelkich potrzebnych łask i Bożego
błogosławieństwa
za
wstawiennictwem
błogosławionych małżonków, Marii i Alojzego, na
dalsze życie:
dla Eli i Krzysztofa Witanów świętujących 12.
stycznia swą 19. rocznicę ślubu,

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Chrztu Pańskiego –
10.01.2021 r.
 Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia
Pańskiego.
 Dziś gościmy przedstawicieli Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego, którzy będą zbierać ofiary
na klinikę w Etiopii.
 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w
środę o godz. 17.30.
 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o
godz. 17.30.
 Tegoroczna
wizyta
duszpasterska
będzie
przebiega w innej formie jak do tej pory.
Proponujemy przyjęcie „kolędy” na tzw.
zaproszenie. Kartki zgłoszeniowe są wyłożone na
stolikach. Wypełnione prosimy złożyć w zakrystii
lub w kancelarii. Rozpoczniemy wizytę od 18
stycznia. Szczegółowy program jest wywieszony
w gablotach i podany na stronie parafialnej.
 Za tydzień zbiórka do puszek na remont wnętrza
naszego kościoła.
 Spotkanie Rodziców dzieci komunijnych 31
stycznia w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego
tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień.
 W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej do wieczności odeszli: śp. Weronika
Moskała z ul. Rybnickiej, śp. Janina Bojakowska
z ul. Opolskiej (pogrzeb wtorek godz. 12.00),
śp. Ewa Literska z ul. Chorzowskiej (pogrzeb w
środę godz. 12.00). Wieczny odpoczynek…
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 10.01.-17.01.2021 r.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01
07.00 – +Irenę – 3 rocz. śm. oraz ++jej Rodziców
Aleksandra (m) i Wiktorię
09.00 – Za Parafian
10.30 – +Adama Nowackiego – 30 dzień po śm.
12.00 – +Irenę Wolny – 30 dzień po śm.
Trestno 16.00 –
18.00 – ++Natalię Krzysik, Grzegorza Soleckiego
PONIEDZIAŁEK 11.01
08.00 –
18.00 –
WTOREK 12.01

08.00 – Z okazji 55 rocz. ur. Marii w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże oraz
opiekę MB
12.00 – Pogrzeb śp. Janina Bojakowska l. 70
18.00 – +Józefa (m) Lisiaka – 30 dzień po śm.
ŚRODA 13.01
08.00 –
12.00 – Pogrzeb śp. Ewa Literska l. 57
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
CZWARTEK 14.01
08.00 –
18.00 – +Zbigniewa Dziurzyńskiego – 30 dzień po
śm.
PIĄTEK 15.01
08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 – +Wandę Pawlik – 30 dzień po śm.
SOBOTA 16.01
08.00 – ++Józefę (k), Andrzeja Rorat oraz ++z rodz.
Roratów
18.00 – +Krystynę Dopierała – 15 rocz. śm.
18.00 – ++Stanisława (m) Augustyn, Braci, ks.
Michała i Władysława (m) oraz ++Rodziców
II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01
07.00 – Za Parafian
09.00 – +Janinę Szczurek (od Zeni z rodziną)
10.30 – Z okazji 31 rocz. ur. Marka w
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Dary
Ducha Świętego i opiekę MB
12.00 –
Trestno 16.00 – +Ryszarda Łoś – 4 rocz. śm.
18.00 – +Janinę Krzemień – 30 dzień po śm.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
- 2021 r.
na zaproszenie
Rozpoczęcie wizyty od poniedziałku do
piątku godz. 16.00,
w sobotę od godz. 10.00
DATA (dzień
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE
tygodnia)
Styczeń 2021
Opolska
18.
(poniedziałek). 41-47a, 49-55, 65-79
Opolska 81-91,
19. (wtorek)
Bytomska, Głubczycka
Opolska
15-15e,
20. (środa)
125, 125a, 125b, 127, 187-133
Opolska – parzyste
Opolska
21. (czwartek) 121, 121a-j, 123, 123a-d, 127ab, 129, 129a-b,

25.
(poniedziałek)

Opolska
95-113, 117, 119 stare 119b-h
nowe
Opolska
11, 21, 21a, 21aa, 23, 23a, 23b,
21b, 25-37,
Popielskiego
Gliwicka, Górnośląska,
Siewierska, Gogolińska

26. (wtorek)

Katowicka 2-22, 24-58

27. (środa)

Katowicka 5-25, 27-47, 60-64

28. (czwartek)

Wadowicka, Czechowicka,
Zabrzańska, Zawierciańska

29. (piątek)

Tyska, Myszkowska, Turawska,
Sosnowiecka

30. (sobota)

Chorzowska 1-59, 2-38

22. (piątek)

23. (sobota)

Luty 2021
1.
(poniedziałek)
3.(środa)
4. (czwartek)

Mokry Dwór
Batorego, Cmentarna,
Starodworska, Sadowa
Trestno, Blizanowice,
Opatowice, Nowy Dom
Księska, Starodworska,
Cieszyńska, Świątnicka

5. (piątek)

Rybnicka 72-18,
Blizanowicka, Wodzisławska,
Pszczyńska, Zagłębiowska

6. (sobota)

Rybnicka – nieparzyste,
Rybnicka 8-16

8.
Siemianowicka
(poniedziałek)
09 – 13.02.2021
Kontakt pod nr tel.
Kolęda
579 436 633
uzupełniająca

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
 Ofiara na utrzymanie Parafii
Parafialne:
RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE
WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM
ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW
Numer konta

77 1020 5242 0000 2302 0117 0497

 Ofiara na ogrzewanie
Na ogrzewanie
RZYMSKO KATOLICKA PARAFIA PW NMPWW WE
WROCŁAWIU-KSIĘŻU MAŁYM
ŚWIĄTNICKA 32, 52-018 WROCŁAW
Numer konta

81 1020 5242 0000 2702 0463 6330

Niedziela Chrztu Pańskiego

.

10. stycznia A.D. 2021
NR 2/2021 (963)

Biuletyn parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu – Księżu Małym
52 018 Wrocław, Świątnicka 32
tel. 071/343-79-76 www.parafiaksieze.pl
(do użytku wewnętrznego)

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30
oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00

Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą,
i On stał się moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie
wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego
imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła,
przypominajcie, że Jego imię jest
chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów
wspaniałych dokonał!
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,
mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty
Izraela.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O wszelkie łaski i błogosławieństwo dla naszych rodziców chrzestnych,
a dla zmarłych o radość wieczną.
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna.
Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: "Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata".

Będziecie czerpać
ze zdrojów zbawienia

