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1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego 

Narodzenia. 

2. Dzisiaj również o godz.16.00 będzie dodatkowa Msza św. 

dla dzieci z kl.III, które przygotowują się do I Komunii św. 

Dzieci przychodzą razem z rodzicami. Obecność obowiązko-

wa. 

3. Siostry składają serdeczne podziękowania za ofiary złożo-

ne przy nabywaniu kredy i kadzidła. Ofiary te przeznaczone 

są na utrzymanie domu Sióstr. 

4. Za tydzień III Niedziela miesiąca – w godz.19.00 – 21.00 

zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

5. W dniu 24 stycznia (niedziela) o godz. 15.30 odbędzie się 

w naszym kościele noworoczny koncert Kolęd „Z Kolędą 

przez świat”. W wykonaniu: p. Magdalena Tunkiewicz – 

sopran , p. Wojciech Bardowski – baryton, p. Adam Bardow-

ski – klarnet. Usłyszymy kolędy: łacińskie, polskie, francu-

skie, włoskie, niemieckie, ukraińskie, angielskie. Jest to kon-

cert charytatywny – „Pomoc dla Filipka”. Jest to chłopczyk 

chory na porażenie mózgowe – mieszkaniec naszego miasta. 

Rodzice mu zmarli. Wychowuje jego, oraz jego starszego 

brata- babcia. Teraz remontowane jest mieszkanie dla nich. 

Na ten koncert zaprasza komitet pomocy temu dziecku, na 

czele z p. Burmistrzem, oraz ks. Proboszczem tutejszej para-

fii. Po koncercie przy wyjściu zbierane będą datki, właśnie na 

pomoc dla Filipka. Gorąco zapraszamy. 

6. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:  

Pn 11.01 g. 16.00 Boh. Modlina nieparzyste i parzyste n. z. 

oraz bloki nr. 77, 79, Sukienna 43, Magistracka n. z. (1 i 3). 

Wt 12.01 g. 16.00 Warszawska n. z i blok 21 Mazowiecka 6, 

7 

Śr 13.01 g. 16.00 Modlińska n. z. i bloki 2, 3, 4, Modlińska 1 

Czw 14.01 g. 16.00 Modlińska 10 i 12 Lotników 7 

Pt 15.01 g. 16.00 Sportowa i Leśna (niska zabudowa) 

Gospodarcza i Nowołęczna całe 

Sob16.01 g. 9.00 Zakroczymska n. z., Magistracka cała 

(oprócz bloków 1 i 3), Sukienna n.z. 

Sob 16.01 g. 14.00 Ziemowita, Górska, Segmentowa, Skło-

dowskiej, Okunin 140 i 142 

Pn 18.01 g. 16.00 Daszyńskiego 5, 7, 10, 12, 16, Chemików 7 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można 

w zakrystii. 
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Wiadomości Parafialne 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                                                         10 stycznia 2016r. 

PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. «Pocieszajcie, 
pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. 
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do nie-
go, że czas jego służby się skończył, że nieprawość 
jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę 
w dwójnasób za wszystkie grzechy». Głos się rozlega: 
«Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się 
podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki 
obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome 
zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem 
ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powie-
działy». Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej 
nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwia-
stunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie 
bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! 
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży 
władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim 
Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzo-
dę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na 
swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie». 

Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.  
1 Błogosław, duszo moja, Pana, * 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Odziany w majestat i piękno, * 
2 światłem okryty jak płaszczem. 
   3 Chmury są Twoim rydwanem, * 
   przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 
   4 Wichry używasz za swych posłów, * 
   sługami Twoimi ogień i płomienie. 
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! † 
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, * 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
25 Oto jest morze, ogromne i szerokie, † 
w nim żyjątek bez liku, * 
zwierząt wielkich i małych. 
   27 Wszystko to czeka na Ciebie, * 
   byś dał im pokarm we właściwym czasie. 
   28 Gdy im dajesz, zbierają, * 
   gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym do-
brem. 
29 Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * 
i w proch się obracają. 
30 Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * 
i odnawiasz oblicze ziemi. 
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa. 
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszyst-
kim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się 
bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedli-
wie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogo-
sławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego 
Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który 
wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszel-
kiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na wła-
sność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy 
ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, 
do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, 
jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas 
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedli-
wieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 
wiecznego. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Me-
sjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił 
Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud 
przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci ciele-
snej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 
mam upodobanie». 

Oto słowo Pańskie. 
 

 

 



NIEDZIELA 10. 01. 2016 

7.00   W int. Różańca Fatimskiego. 

8.30 + Jarosława Rowińskiego 10 greg. 

10.00 + Bartosza w 6 r. śm., Władysła-

wa i Irenę Zukowskich, Stanisława i 

Paulinę Zielskich oraz Sławomira Woź-

niaka. 

11.30 + Feliksę i Wacława Albaszew-

skich i Katarzynę Jabłońską. 

13.00   W int. parafian. 

16.00 + Grzegorza Karnikowskiego. 

18.00 + Zofię, Konstantego i Zygmunta 

Godzwa, Zofię i Stanisława Szczepań-

skich. 

PONIEDZIAŁEK 11. 01. 2015 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 11 greg. 

7.00 + Zenobię w 30 r. śm., Mariana 

Kowalewskich, Mariannę, Jana i Tade-

usza Lewińskich. 

7.00   O wiarę i zgodę dla całej rodziny. 

18.00 + Mariannę, Józefa i Andrzeja 

Budzyńskich, zm. z rodz. Ludwikow-

skich, Godlewskich i Budzyńskich. 

WTOREK 12. 01. 2015 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 12 greg. 

7.00 + Stanisławę Bekalską w 5 r. śm., 

Józefa, Eleonorę Szalkowskich. 

7.00 + Wojciecha Krzyżanowskiego w 

1 r. śm. 

18.00 + Danielę, Leona, Władysławę 

Wojciechowskich, Eugenię i Tadeusza 

Bułka. 

ŚRODA 13. 01. 2015 

7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z 

rodz. 

7.00 + Jarosława Rowińskiego 13 greg. 

7.00 + Klementynę, Danutę, Bronisława 

Śniadych, Monikę, dziadków Bziuk, 

Zenona Skubińskiego, Barbarę i Kazi-

mierza Mikulskich. 

18.00  Nowenna do MBNP. 

  Intencje Mszalne 

W minionym tygodniu do wieczności 

odeszli: 

Śp. Alicja Telesińska 

Śp. Tadeusz Bułka 

Wieczny odpoczynek… 

  

CZWATEK 14. 01. 2015 
7.00 + Mieczysława Kręźlewicza. 
7.00 + Zbigniewa Łuszczewskiego w 10 
r. śm. 
18.00 + Jarosława Rowińskiego 14 greg. 
PIĄTK 15. 01. 2016 
7.00 + Jarosława Rowińskiego 15 greg. 
7.00 + Zygmunta Pniewskiego. 
7.00    Dziękczynno – błagalna dla Mag-
daleny z prośbą o Boże błog. i potrzebne 
łaski. 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyń-
skich. 
SOBOTA 16. 01. 2016 
7.00 + Jarosława Rowińskiego 16 greg. 
7.00  + Janusza Młodawskiego w 2 r. 
śm., zm. rodziców z obu stron. 
7.00 + Józefa i Amelię Kozłowskich. 
18.00 + Celinę, Czesława i Jana Dziuba. 
NIEDZIELA 17. 01. 2016 
7.00 + Marię w 62 r. śm., Piotra i Józefa 
Kamińskich. 
7.00 + Jarosława Rowińskiego 17 greg. 
8.30 + Wypominki roczne. 
10.00 + Zygmunta Dziedzic w 16 r. śm., 
Aleksandrę, Franciszka, Mirosława i Ja-
ninę Nerc. 
11.30   W int. Niepełnospr. 
13.00    W int. parafian. 
18.00   Wynagradzająca Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste, 
rodzinne i społeczne w Polsce, i o łaskę 
głoszenia Królestwa Bożego przez prze-
mianę sumień według Dekalogu. 
 

  

13 stycznia. Święty Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła. 

   Hilary urodził się ok. 310 r. w Poitiers (Francja) jako syn pogańskich 

notabli. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Z wiel-

kim zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w którym zachwycił go 

sposób objawiania się Boga. Szczególnie zafascynowało go boskie 

imię ze Starego Testamentu: "Jestem, Który Jestem". Pod wpływem 

długotrwałej i głębokiej lektury Ewangelii św. Mateusza i św. Jana 

nawrócił się i przyjął chrzest w 345 roku już jako żonaty mężczyzna. 

Był na tyle gorliwym wyznawcą, iż w 350 roku obrano go biskupem 

rodzinnego miasta. Zgodnie z ówczesną praktyką żonaci mężczyźni 

mogli być podnoszeni do takiej godności. Celibat nie był jeszcze wów-

czas w Kościele powszechnym zwyczajem. Ponieważ w sporze ariańskim odmówił potępie-

nia św. Atanazego z Aleksandrii, który bronił prawdy o bóstwie Chrystusa, cesarz Konstan-

cjusz skazał go w 356 r. na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej . Kilka lat pobytu na wy-

gnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się z teologią Wschodu, której bogactwo, sub-

telność i precyzję pojęć starał się po powrocie z wygnania rozpowszechnić w Kościele ła-

cińskim. Czerpiąc ze wschodnich inspiracji, wzbogacał też zachodnią liturgię. Chcąc pogłę-

bić wiedzę teologiczną swoich wiernych, komponował hymny liturgiczne. Ze względu na 

intensywną działalność na rzecz porozumienia między Wschodem a Zachodem bywa czasa-

mi nazywany pierwszym ekumenistą. Prowadził czynne życie jako pasterz i teolog, wpły-

wając na charakter Kościoła Galii. Nieustraszony, pisał z wygnania listy do wiernych, by 

ich utwierdzić w wierze. Napisał też kilka rozpraw na tematy, które były poruszane przez 

arian. Otrzymał piękny przydomek "obrońcy Galii", gdyż właśnie przez swoją postawę, 

kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę od herezji. Po powrocie z wygnania czynił, co 

tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez Ariusza i jego protek-

torów. Jego zasługą było zwołanie synodu do Paryża (360), na którym biskupi Galii przyjęli 

wyznanie wiary, ułożone na soborze w Nicei. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Marcinem, 

biskupem Tours. Ochrzcił go i był jego kierownikiem duchowym. Hilary nie umiał mówić 

"w stylu ludowym", dlatego też nie zasłynął jako kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym 

teologiem. Niektórzy patrologowie uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero św. Augu-

styn. Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego 

też  został 13 maja 1851 r. zaliczony do grona doktorów Kościoła przez bł. Piusa IX. Zmarł 

w 367 roku. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką, z której najcenniejszym jest 

traktat De Trinitate (O Trójcy Świętej). Jego śmiertelne szczątki złożono w bazylice cmen-

tarnej w Poitiers, noszącej obecnie jego imię. Niestety, fanatyczni kalwini dużą ich część 

zniszczyli. Ocalała tylko ta ich część, która przedtem została umieszczona w kościele św. 

Dionizego w Paryżu, i druga znaczna część podarowana dla kościoła św. Jerzego w Le Puy. 

Te ostatnie relikwie sprowadzono w roku 1698 do Poitiers, gdzie doznają szczególnej czci. 

Kartki z Kalendarza Liturgicznego 


