
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 08.01.2023 

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie – tak wyznaje św. Jan Chrzciciel. Ja 

potrzebuję chrztu św. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15-

16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez 

tego narodzenia zaś nie można osiągnąć zbawienia, jak o tym poucza 

Nikodema Chrystus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie 

narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Jeśli 

zatem wierzymy, że chrzest jest - z ustanowienia Chrystusa - środkiem 

udzielającym łaski, ten musi go przyjąć pod groźbą utraty zbawienia. 

Krótkie podsumowanie roku duszpasterskiego 2022: 

Udzieliliśmy w minionym roku 20 dzieciom sakr. chrztu św. do I Komunii 

św. przystąpiło 25 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 36 Młodych, 

zmarło ze wspólnoty parafialnej 58 osób. Systematycznie odwiedzaliśmy ok. 

24 chorych z posługą sakramentalną. Na terenie parafii mieszka 3300 osób od 

których parafia płaci podatek, z parafią identyfikuje się ok. 3000 wiernych. 

Inwestycje i koszty parafii, które ponieśliśmy w minionym roku: ok. 95 000 zł 

cmentarz – wywóz śmieci cmentarnych, naprawa muru cmentarnego; I rata 

nagłośnienia kościoła 30 000 zł. media (gaz, energia, woda) 48 000 zł. roczny 

koszt fotowoltaiki – 18 000 zł – raty. Do tego dochodzą koszty sprawowanej 

liturgii i działań duszpasterskich oraz koszty osobowe. To jest w materialnym 

zakresie mierzalne, jednak zostaje to co najważniejsze a często niewidzialne, 

wymiar życia wiary i wzajemnej troski. Bóg zapłać za ofiarność, zaufanie                       

i współpracę. Przede  wszystkim tym Wszystkim, którzy podejmują wraz                

z duszpasterzami troskę o zbawienie  drugiej osoby na wielu płaszczyznach 

życia duchowego i społecznego  w aspekcie wiary. 

Porządek kolędy w tym tygodniu: 

09.01. Pn. Oś. Wrzosy 1 ks. od P. Kasica; 2 od P. Knez, dalej P. Midak - 1500 

10.01.Wt. Belno 51 – 94; księża do siebie od  1500     

12.01. Czw. Belno 96 – 151; księża do siebie od   1500 

13.01. Pt. Chrusty nr 1 – 42; księża do siebie od 1500 

14.01. Sb. Chrusty nr 44 – 101 + Laskowa; księża do siebie od 1000 
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Mt 3, 13-17 

Chrzest Jezusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

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». 

Oto słowo Pańskie. 
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Dziękuję Wszystkim, którzy nas do tej pory przyjęli w swoje gościnne progi. 

Proszę aby Rodziny, które zamierzają przyjąć Kapłana z pasterskim 

błogosławieństwem, otworzyły furtki, bramy swoich posesji. Pięknie gdy 

Gospodarz oczekuje księdza na zewnątrz. Proszę aby Rodzina u których 

zaczynamy wizytę duszpasterską (trzeba się umówić ze sobą, bowiem księżą 

zaczynają od różnych rodzin) przyjechała po księży. 
 

Ksiądz do chorych uda się w poniedziałek 09.01 od godz. 1000. 

Proszę potwierdzać zarezerwowane msze św. przynajmniej trzy tyg. 

wcześniej. Później są wypisane intencje i pojawiają się problemy. 

Kancelaria parafialna w poniedziałek od 800 do 900 i środę od 1500 – 1630. 

 
Bóg zapłać IV gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 210 zł.                      

W sobotę zapraszam o godz. 900 kolejne Rodziny - V gr. ze Ścięgien.  

Klub „Wolna Strefa otwarty jest od Nowego Roku w piątki od godz. 1300 do 

1900 i w soboty od 1000 do 1400 – zapraszamy. 
 

INTENCJE MSZY ŚW. 09 - 15/01/2023 
 

09/01/2023 Poniedziałek 

07:00 1. + Stefana Stefanii Borowiec, Marianny Pawła Piskulak, Ewy Połetek 

          2. + Celiny Tkacz int. mieszk. Chrustów. 
 

10/01/2023 Wtorek 

07:00 1. O Boże błog. dar zdrowia dla Stefanii - int. córki. 

2. + Adeli Molendowskiej int. wnuczki Anny z mężem Zbigniewem. 
 

11/01/2023 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o Boże błog. i dar wdzięczności. 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla IV grupy  ze Ścięgien i ich  

rodz. troszcz. się o kościół. 

Z racji im. ks. Lucjana Dudzińskiego o łaskę zdrowia, opiekę M. Bożej i moc 

Ducha Świętego od Apost. Margaretka. 

O Boże błog. opiekę M. Bożej, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Ani.  

+ Janiny Jędryka int. Władysława Jędryka z rodz. 

+ Janiny Knez int. mieszk. Wrzosy. 

+ Genowefy Jończyk int. rodz. Knez. 

+ Stanisława Cieślak int. córki z rodz. 

+ Wiktorii Henryka Zimnickich, Marianny Moćko. 

+ Heleny Mazur int. Pracowników Zakł. Gazowniczego w Kielcach. 

+ Andrzeja Życińskiego w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Adeli Molendowskiej int. syna Zygmunta z żoną Dorotą i dziećmi. 

+ Celiny Tkacz int. syna z rodz. 

+ Czesława w 2 rocz. śm. Wandy Radek. 
 

12/01/2023 Czwartek 

07:00 1. + Adeli Molendowskiej int. chrześnicy Bogusławy z mężem. 

2. Int. wolna. 
 

13/01/2023 Piątek 

07:00 1. + Stefana Jakuba Mariana Jana Jończyków. 

2. Int. wolna. 
 

14/01/2023 Sobota 

08:00 1. + Wiktora Wlazły, Franciszki Edwarda Jończyków, Marka i Jerzego 

Dobosz. 

2. + Adeli Molendowskiej int. Beaty i Leszka Kopeć z rodz. 
 

15/01/2023 II Niedziela Zwykła 

08:00 rez. Hajdukiewicz Katarzyna 

10:00 + Rozalii Wiesławy Wacława Fąfara, Zofii Zdzisława Kulesza. 

12:00 + Weroniki Józefa Wiesława Karcz. 

16:00 rez. Garecka Jadwiga. 


