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EWANGELIA (Mt 3, 13-17)........................................................................................... 

 

Chrzest Jezusa..................................................................................................................... 

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». 

 

https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775
https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775


 

                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

0099..0011..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 
 

1100..0011..  WWttoorreekk..    

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1111..0011..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1122..0011..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1133..0011..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1144..0011..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi i Łukasza 

Krysowatych. 

1155..  0011..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy Górka w 

3. rocznicę śmierci. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. siostry Krystyny Mróz; 

śp. Janiny, Janusza i Władysława Kuźbit oraz Stefanii i Piotra Raróg. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Pawliszaka w 

rocznicę śmierci. 

 

1. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

                                                                                   Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii – Zgódź się, zgódź… 

 

Czasem i my doświadczamy podobnej sytuacji w życiu, gdy mistrz przychodzi do ucznia. 

Być może zdarzyło się nam prosić kogoś młodszego o pomoc w użyciu smartfona czy 

komputera. Jak się wtedy czujemy? Trochę zawstydzeni? Pokornie prosić potrafią ludzie 

wielcy. Bez wątpienia Jezus jest tego najdoskonalszym wzorem. W dzisiejszej Ewangelii 

Mistrz prosi aż dwukrotnie ucznia. Jak ujmująco brzmią słowa: Zgódź się… Przecież Jezus 

mógł mężczyźnie, który całe dorosłe życie chodził w szorstkiej skórze wielbłąda, mieszkał 

na pustyni, jadł, co sam znalazł, stanowczo nakazać: „Zrób to”. W Jezusie pokora spotyka 

się z niezwykłą delikatnością, która niczego nie narzuca, daje wolność wyboru. Jan mógł 

wyrazić to, co myślał, ale czuł się niegodny zaszczytu ochrzczenia Jezusa, choć był wzorem 

ascetycznego stylu życia. Czy czujemy się przed Jezusem wolni, aby zgodzić się na to, czego 

żąda od nas Jezus?............................................................................................................ 

 

Panie Jezu, w swym życiu spotkałem już tak wielu pokornych ludzi. Podziwiam ich, lecz 

samemu o tę pokorę nie zabiegam wystarczająco. Dziękuję za lekcję pokory udzieloną mi 

dzisiaj. Amen. 

                                        Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023. ks. Cyprian Kostrzewa SSP. Edycja Świętego Pawła 

............................................................................................................................................................................................ 

 

ROZŚPIEWANE ŚWIĘTO 

          Bardzo rozśpiewane były w 2023 r. obchody Święta Trzech Króli w naszej Parafii. Na 

mszy świętej o godz. 12:00 gościliśmy chór z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Strzelinie, a o godz. 16:00, już po raz drugi rozpoczął się przegląd kolęd i pastorałek w 

wykonaniu naszych najmłodszych parafian. 

          Świąteczna sceneria kościoła stanowiła piękne tło dla popisów 17 utalentowanych 

dzieci. Przeważali uczniowie klas I i II, ale brakło też przedszkolaków.  Ich mamy były 

chyba bardziej przejęte niż artyści, którzy odważnie stawali przed mikrofonem i śpiewali, 

niekiedy bardzo długie teksty „z pamięci”, co rodzina starannie  uwieczniała w filmach. 

          Inicjator przeglądu, Ksiądz Proboszcz Janusz Prejzner wychodząc z założenia, że 

każde dziecko zasługuje na nagrodę, przygotował ich całkiem sporo, wespół z Akcją 

Katolicką. 

https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023
https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023
https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023


........ Były to niezwykle popularne ostatnio gry planszowe, ale też – flety do pogłębienia 

uzdolnień muzycznych, kask rowerowy, hulaj-hop, piłki. Każde dziecko otrzymało też 

śpiewnik kolęd z płytą. 

          Imponuje rozległy repertuar. Tylko dwie kolędy się powtórzyły. Wysłuchaliśmy też 

pięknej gry na flecie dwóch kolęd, wykonanych przez Hanię Sziller. 

         Zuzia Pistor zachwyciła pięknym, mocnym głosem i została od razu zaproszona do 

chóru kościelnego przez Księdza Proboszcza. 

          Jestem przekonana że gdyby wcześniej nie wyszedł na kolędę, również zaprosiłby 

Tomka Święcka. Bez wątpienia odziedziczył on talent po ojcu, którego pięknego śpiewu 

słuchamy nieraz w naszym kościele. 

           Nieoceniona Pani Organistka Natalka dała szansę chóralnego śpiewu wszystkim 

zebranym. Dr Adam Tomaszewski z właściwym sobie humorem przeprowadził 2. część 

przeglądu. 

          Na koniec ksiądz kanonik Stanisław Włodarski (tradycyjnie) rzucił nas na kolana i 

zaprosił do modlitwy w intencji naszych zdolnych małych Parafian. I to im się zależało! 

 

          A oto lista uczestników. Podajemy w kolejności występu. 

Klara Techmańska                    Aleksandra Pastuszka 

                              Piotr Tomaszewski                      Jan Sziller 

 Nicola Sindut                            Maksymilian Wojdera 

                              Zuzanna Pistor                             Maria Wlazło 

                              Barbara Łuczyk                            Franciszek Wlało 

                              Julia Machalska                            Michalina Pistor 

                              Hanna Sziller                               Antoni Tomaszewski 

                             Tomasz Święcek                           Emilia Maciejewska 

                                             Hanna Maciejewska 

 Szkoda wielka, że na tej liście zabrakło nazwisk wspaniałych uczestników z poprzedniego 

roku !                                  

                                                                                             Oprac. Leokadia Pawliszak 

                                                                                                       Akcja Katolicka                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ....................................... 

 


