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  FAUSTYNKA  
 

Ewangelia wg św. Mateusza (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 odpowiedział: „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”.  

 

ROZWAŻANIE:  

Bóg Ojciec zachwyca się swoim Synem: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie”. Czym Syn Boży poruszył nad Jordanem serce Ojca? Jezus stanął 

w kolejce po chrzest z grzesznikami. Ten, który jest święty i nieskalany żadnym  

grzechem, ustawia się w jednym szeregu z innymi dziećmi Boga, którym zagraża 

śmierć z powodu grzechu. Jezus nie odpycha ich, nie gardzi nimi, nie brzydzi się.  

Staje pomiędzy nimi jak brat. Kiedy przychodzi Jego kolej na chrzest, wchodzi  

do wód Jordanu brudnych od ludzkiego grzechu. Bierze ten brud na siebie i zaniesie 

go aż na Golgotę. Na krzyżu zgładzi grzech, wybawiając całą ludzkość od winy i kary. 

Od śmierci Jezusa i Jego wskrzeszenia przez Ojca każdy chrzest staje się głęboko  

osobistym przyjęciem Zbawiciela i zbawienia. Jest sakramentem ocalenia, niezwykłą 

łaską otwierającą nas na bycie umiłowanym dzieckiem Ojca, bratem Jezusa, mieszka-

niem Ducha. 

Dzięki Jezusowi, który jest umiłowanym Synem Ojca, ja także mogę usłyszeć  

mówiącego do mnie Boga: „Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodoba-

nie”. Będę dziś z radością i wolnością dziecka cieszył się moim Ojcem i przypominał 

sobie Jego słowa zachwytu nade mną. 

Źródło: Oremus, styczeń 2020 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa  

w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu. Kończy się okres Bożego  

Narodzenia.  

Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś 

szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa całą pełnię tajemnicy naszego Pana. 

2. Podczas Mszy św. o godz. 11 dzieci z Przedszkola nr 56 przedstawią Jasełka.  

Serdecznie zapraszamy. 

3. W sobotę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

4. W minionym tygodniu na remonty złożono 2600zł. Składamy serdeczne Bóg  

zapłać Ofiarodawcom. 

5. Zapraszamy na Adorację Żłóbka w najbliższą środę, 15 stycznia, o godz. 16.45. 

 

PLAN KOLĘDY 

 

13 stycznia (poniedziałek)  

ul. Jagiellońska 11c   – piętra od 11 do 6 (od godz.  15.00) 

ul. Ostrogórska 31a   – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Ostrogórska 35     – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00) 

 14 stycznia (wtorek) 

ul. Jagiellońska 11c   – piętra od 5 do parteru (od godz.  9.00 i 15.00) 

ul. Ostrogórska 33a   – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Ostrogórska 35     – piętra od 5 do parteru i ul. Radocha  

                                     (od godz. 9.00 i 15.00) 

15 stycznia (środa) 

ul. Jagiellońska 11b   – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Ostrogórska 33a   – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Jagiellońska 11     – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00) 
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16 stycznia (czwartek) 

ul. Jagiellońska 11b   – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00)  

ul. Ostrogórska 35a   – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Jagiellońska 11     – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00) 

17 stycznia (piątek) 

ul. Jagiellońska 11a   – piętra od 11 do 6 (od godz. 9.00 i 15.00)  

ul. Jagiellońska 11a   – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00) 

ul. Ostrogórska 35a   – piętra od 5 do parteru (od godz. 9.00 i 15.00) 

18 stycznia (sobota) 

DPS (od godz. 9.00)  

Jeżeli ktoś ma życzenie jeszcze przyjąć kapłana po kolędzie,  

prosimy o ustalenie terminu indywidualnie. 

W okresie kolędowym kancelaria będzie czynna  

od poniedziałku do piątku od 18.30 do 19.00.  

W sobotę będzie nieczynna. 
 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna 

Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka,  

z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie 

bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. 

Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się  

umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin  

milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Istnieje 

nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako  

kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego  

poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu 

wszystkim katechumenom. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic chrztu 

świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele.  
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INTENCJE MSZALNE 

   

Poniedziałek – 13 stycznia  

  7.00  + Mateusz Duś (13 Msza gregoriańska) 

  7.00  + Mirosław Łapacz 

18.00  + Mariusz Smoła – od Tomasza Derenia 

Wtorek – 14 stycznia 

  7.00   + Mateusz Duś (14 Msza gregoriańska) 

  7.00  + Jarosław Sobczyk – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Janina Szczepańska – od siostry Marii 

Środa – 15 stycznia 

  7.00  + Mateusz Duś (15 Msza gregoriańska) 

  7.00  + Jarosław Sobczyk – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Anna Stobierska – od synowej Grażyny z rodziną 
Czwartek – 16 stycznia 

  7.00  + Mateusz Duś (16 Msza gregoriańska) 

  7.00  + Maria Kowalska – od Żywego Różańca 

18.00  + Stanisław Zaród (9 rocznica śmierci) 

Piątek – 17 stycznia 

  7.00  + Mariusz Smoła – od pracowników P.B. Dombud S.A. 

  7.00  + Władysława Cimochowska (6 rocznica śmierci) – od córki z rodziną 

18.00  + Mateusz Duś (17 Msza gregoriańska) 

Sobota – 18 stycznia 

  7.00  + Mateusz Duś (18 Msza gregoriańska) 

  7.00  + Janina Szczęch – od Róży Matki Bożej Fatimskiej 

18.00  + Mariusz Smoła – od kuzynki Elżbiety z rodziną 

18.00  Za wstawiennictwem Matki Bożej pielgrzymującej z Szensztatu o Jej wycho-

wawczy wpływ na rodziny 

Niedziela – 19 stycznia 

  8.00  + Mateusz Duś (19 Msza gregoriańska) 

  9.30  + Zdzisław Karasek (37 rocznica śmierci)  

11.00  + Mariusz Smoła – od żony 

12.30  Za parafian 

18.00  + Józef Gola – od syna z synową 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


