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 Ktoś mówi: „Popa-
trzcie! Spójrzcie na tego
człowieka!” Dwaj męż-
czyźni usłyszeli, co mó-
wi,  i  dają posłuch  jego
słowom. Chcą spotkać
tego szczególnego czło-
wieka. Jezus spostrzega
ich, zagaduje i zaprasza
do siebie: „Chodźcie, a
zobaczycie. Sami wyrobi-
cie sobie zdanie”. Dwaj
mężczyźni nie dają się
długo prosić. Przyjmują
zaproszenie Jezusa. Idą
za Nim. Pozostają u Nie-
go. Pozwalają się zarazić atmosferą Jego domu, Jego wiarą, Jego sło-
wami. I to tak bardzo, że nie mogą tego, co zobaczyli i czego doświad-
czyli, zatrzymać tylko dla siebie. Andrzej opowiada o spotkaniu z Je-
zusem swemu bratu Szymonowi. Zachęca go, żeby także poszedł i
zobaczył. Szymon także zdaje się na słowa brata, pozwala się zapro-
wadzić do Jezusa. I jego życie otrzymuje nową, głębszą jakość. Sta-
nie się człowiekiem, którego ujrzał w nim Bóg: Szymonem Piotrem,
Skałą.
 My też jesteśmy zaproszeni, by dać posłuch słowom zachęcają-
cym do spojrzenia na owego szczególnego człowieka – Baranka Boże-
go,  Mesjasza,  Jezusa. I  zdać się na historię,  jaką Bóg zamierzył dla
nas i z nami. Przyjąć zaproszenie do odkrycia prawdziwego człowie-
ka, który w nas tkwi z wszystkimi uczuciami, z wszystkimi światłami
i cieniami. I możemy być przekonani, że gdy tylko rzeczywiście zda-
my się na nasze prawdziwe życie – na to, co spotyka nas każdego
dnia: miłość, wyzwania, ludzie, znaki... – z pewnością znajdziemy
człowieka, którego widzi w nas sam Bóg.

Możemy! Rozpoznajemy

Go pośród ludzi, przeczu-

wamy w miłości, odkrywa-

my w stworzeniu,

słyszymy

w słowie,

odczuwamy

w modlitwie,

doświadczamy

w sakramen-

cie.

Nie możemy dzisiaj śledzić

wzroku Jana, ani naszego

wzroku skupić na Baranku

Bożym, ani

pójść i zobaczyć,

gdzie Jezus

 mieszka.

Czy naprawdę

nie możemy?

Musimy tylko otworzyć oczy wiary!



INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU RODZICÓW I CHRZESTNYCH
ORAZ O CELEBRACJI CHRZTU DZIECI

Rodzice chrzestni i świadkowie chrztu (§§ 13-18)
§ 13

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i mat-
kę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwy-
czajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzest-
nej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

§ 14
Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im

następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat (choć duszpasterz może uznać, iż
także osoba młodsza godna jest funkcji matki lub ojca chrzestnego), przyjąć sakra-
ment bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z
nauką Kościoła. W związku z tym nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji
np. osób, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła, osób żyjących w związ-
kach niesakramentalnych oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację, która
– mimo zachęty skierowanej w duszpasterskiej rozmowie – nie chce zmienić swo-
jej postawy.

§ 15
Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Weryfikuje go i potwierdza

duszpasterz miejsca zamieszkania chrzestnych, wydając odpowiednie świadectwo
kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach może on zasięgnąć opinii katechety
o kandydacie na chrzestnego bądź chrzestną uczęszczających aktualnie na kateche-
zę. Jeśli zaś zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy kandydat nie wystąpił formal-
nym aktem z Kościoła, może zażądać aktualnego świadectwa chrztu.

§ 16
Spotkanie duszpasterza z osobą ubiegającą się o świadectwo kwalifikacyjne,

którego życie religijne budzi wątpliwość, powinno być wykorzystane jako sposob-
ność do ewangelizacji przez taktowną rozmowę duszpasterską. Podczas tej rozmo-
wy duszpasterz ma okazję zweryfikować faktyczną kondycję wiary, motywy jej
słabnięcia oraz perspektywy i szanse dla życia religijnego, jakie mogą się wiązać z
podjęciem przez tę osobę roli ojca lub matki chrzestnej. Wobec rozpoznania takich
szans, a jednocześnie przy spełnieniu warunków kanonicznych tj. wiek, przyjęcie
sakramentu bierzmowania i życie z wiary, które czasem bywa bardziej poszukiwa-
niem niż wyznawaniem, duszpasterz powinien skłaniać się ku pozytywnej ocenie
zdatności kandydata do roli matki lub ojca chrzestnego i polecić uporządkowanie
dotychczasowego życia w sakramencie pokuty.

§ 17
W przypadku rzeczywistego niespełnienia warunków stawianych chrzestnym,

nie wolno takiej osoby dopuszczać do bycia świadkiem chrztu. Świadkiem chrztu
może być tylko ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej i tyl-
ko razem z chrzestnym katolikiem.

§ 18
Brak przynajmniej jednego chrzestnego stanowi wprawdzie podstawę do odło-

żenia chrztu, jednak rodzice dziecka we współpracy z duszpasterzem powinni do-
łożyć wszelkich starań, by ją niezwłocznie wykluczyć.



Porządek nabożeństw
14.01.2018 – 21.01.2018

niedziela 14 stycznia 2018 – II Zwykła
08:00 Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców rodzeństwo, Agnieszkę Jen-

drzejczyk, zm. dziadków z 4 stron, Jana Wrazidło i zm. z pokrewień-
stwa Pater, Filip, Cienskowski, Wrazidło, Franiczek.

10:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Adelajdy Mika z
okazji 80. rocznicy urodzin.

poniedziałek 15 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji migrantów i uchodźców.

wtorek 16 stycznia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………

środa 17 stycznia 2018 – Św. Antoniego, opata
07:00 Za zmarłych w pewnej intencji.

czwartek 18 stycznia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………

piątek 19 stycznia 2018 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………

sobota 20 stycznia 2018 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Paulinę Urbas w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 21 stycznia 2018 – III Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Franciszka i

Franciszkę Kachel, zm. dzieci, synową, zięciów oraz za zm. z rodzin
Wycisk-Kachel.

10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo,
Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo dla dzieci I-Komunijnych z poświęceniem i wręczeniem
książeczek do nabożeństwa.



Informacje duszpasterskie
14.01.2018 – 21.01.2018

Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedziele kolekta na bieżące potrzeby
parafii. W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Kolędnicy
Misyjni zebrali 3530,63 PLN. (Brzeźnica 1164,40; Ligota: 594,23; Łubo-
wice 763,00; Grzegorzowice 1009,00). Serdeczne Bóg zapłać wszystkim
hojnym ofiarodawcom.
W poniedziałek obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pa-
miętajmy w naszych modlitwach o tych wszystkich, którzy musieli opu-
ścić swoje rodzinne strony i szukać nowego miejsca do życia. W naszej
parafii, zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka, o godz. 07:00 Msza św.
w intencji migrantów i uchodźców, również migrantów z naszych rodzin.

W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan, poprzedzony w Kościele w Polsce w środę Dniem Judai-
zmu. Niech intencja powrotu do jednej Owczarni i jednego Paste-

rza wszystkich ochrzczonych towarzyszy również naszym modlitwom w
tych dniach.
W czwartek nie będzie jeszcze Mszy św. szkolnej, ze względu na zebranie
rodziców w szkole w Grzegorzowicach.
Duszpasterstwo Rodzin naszego dekanatu zaprasza w przyszłą niedzielę
(21.01) o godz. 16:00 na Spotkanie Rodzinne do klasztoru Annuntiata.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Arkadiusz Przybyła, s. Krystiana i Bożeny z parafii św. Mikołaja

w Raciborzu oraz
· Ewa Wolnik, c. Jerzego i Małgorzaty z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po
Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (19.01, godz.
18:00) Korycik Michaela, Bajerska Danuta, Jaskóła Sabina, Ćwirta Ma-
rzena, Plura Krystyna i Klima Małgorzata. a w piątek za 2 tygodnie
(26.01, godz. 18:00) Wyrtki Urszula, Kukiełka Anna, Folęga Ewa, Nagel
Monika, Szmańta Lidia, Domino Katarzyna.

Przypominam, że dla tych, którzy nie mogą przyjąć kolędy w wyznaczo-
nym terminie, będzie kolęda dodatkowa w niedzielę, 21. stycznia, od
godz. 15:00. Proszę o zgłoszenia w zakrystii albo kancelarii parafialnej.


