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Niedziela Chrztu Pańskiego

Czytania Msza Święta Pasterka
I. czytanie – Iz 55, 1-11
Nowe i wieczne przymierze

Psalm – Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

II. czytanie – 1 J 5, 1-9
Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

Ewangelia – Mk 1, 7-11
Chrzest Jezusa

• Ewangelia według św. Marka •

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode
mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody,
ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego
na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253
Strona internetowa: zurawica.przemyska.pl

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021 r.
•

Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Narodzenia Pańskiego, choć
tradycyjne kolędy śpiewamy do 2 lutego.

•

Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone
ofiary.

•

We czwartek od godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy
do Mszy świętej wieczornej.

•

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę
i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicy Kolejowej od nr 79 do nr 61.

•

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:
Bartłomiej Sadowy, ur. Przemyśl, zam. Rożubowice z
Moniką Andradzką, ur. Przemyśl, zam. Żurawica – zap. II.
Kto by wiedział o istniejących przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.

•

Kontynuujemy tegoroczną wizytę duszpasterską.
Najpierw rodziny (względnie
przedstawiciel rodziny) z podanych ulic zapraszamy do kościoła na Mszę świętą. Po
niej będzie wspólna modlitwa i błogosławieństwo rodziny oraz błogosławieństwo
wody. Każda rodzina przynosi ze sobą w pojemniku wodę, którą po powrocie
wykorzysta do poświęcenia mieszkania. Po błogosławieństwie w kościele, rodzina
wraca do domu i wspólnie modlą się według obrzędu podanego na naszej stronie
internetowej. Obrzęd ten był zamieszczony również w poprzedniej gazetce parafialnej.

W kolejne dni zapraszamy na wieczorną Mszę świętą rodziny z ulic:
•

W poniedziałek z ul. Marcina Króla.

•

We wtorek z ul. Jagiellonów.

•
We środę z ul. Orzechowskiego, Sapiehów, Lubomirskich, Odrowążów Leliwitów,
2 Pułku Pancernego i Sportowej.
•
We czwartek z ul. Wojska Polskiego domy prywatne i bloki 27,29,31 oraz ul. I
Dywizji Pancernej.
•

W piątek z ul. Gen. Maczka blok nr 2 i 4.

•
W sobotę z ul. Gen. Maczka blok nr 3 i ewentualnie rodziny mieszkające na
innych ulicach, które nie mogły być w dniu wyznaczonym dla nich.

Co nakazuje Bóg w czwartym przykazaniu?
Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu, aby dzieci swoim rodzicom, a podwładni swoim przełożonym oddawali poszanowanie,
miłość i posłuszeństwo.
2.P. Dlaczego powinny dzieci oddawać swoim rodzicom poszanowanie, miłość i posłuszeństwo?
Ponieważ po Bogu są rodzice ich największymi dobroczyńcami, i zastępują dzieciom miejsce Boga.
3.P. Jak mają dzieci okazywać rodzicom swoim szacunek?
Dzieci mają rodziców swoich szanować jako zastępców Boga, i nie ubliżać im ani słowem, ani uczynkiem. Tak nakazuje Bóg
słowami Pisma św.: "Uczynkiem i mową i wszelką cierpliwością czcij ojca twego".
4.P. Kiedy grzeszą dzieci przeciwko uszanowaniu, rodzicom należnemu?
Dzieci grzeszą przeciwko uszanowaniu, rodzicom należnemu: 1) jeśli gardzą rodzicami w sercu albo ich nienawidzą; 2) jeśli
źle o nich mówią; 3) jeśli się ich wstydzą; 4) jeśli im zuchwale odpowiadają. – Grzech nieuszanowania względem rodziców tak
jest wielki, że Pismo św. grozi straszną karą dzieciom, które się go dopuszczają: "Oko, które urąga ojcu, i które gardzi matką
swoją, niech wykłują kruki i niech wyjedzą orlęta"
5.P. Jak mają dzieci okazywać rodzicom swoim miłość?
Dzieci mają być rodzicom: 1) wdzięczne i życzyć im dobrze; 2) mają im sprawiać pociechę cnotliwym zachowaniem; 3)
pomagać im w pracy, starać się o nich w biedzie, pielęgnować ich w chorobie i w starości; 4) modlić się za nich; 5) znosić
cierpliwie ich błędy i wady.– Przykład takiej miłości dziecięcej dał Chrystus Pan, który wśród mąk najstraszliwszych na krzyżu
pamiętał o swej Matce Najświętszej.
6.P. Jak grzeszą dzieci przeciwko miłości, rodzicom należnej?
Dzieci grzeszą przeciwko miłości, rodzicom należnej:1) jeśli sprawiają im smutek złym zachowaniem; 2) jeśli w potrzebie ich
opuszczają; 3) jeśli nie modlą się za nich; 4) jeśli nie znoszą ich wad i błędów.
7. Jak mają dzieci okazywać rodzicom należne posłuszeństwo?
Dzieci mają:1) spełniać wszystkie rozkazy rodziców, które nie sprzeciwiają się przykazaniom Boskim, lub kościelnym;
2) rady i upomnienia rodziców chętnie przyjmować i spełniać. – Tak bowiem nakazuje Bóg w Piśmie św.: "Synowie, posłuszni
bądźcie rodzicom we wszystkim, albowiem to się podoba Panu" . Przykład takiego posłuszeństwa dał dzieciom Jezus Chrystus,
który, chociaż był Bogiem, jednak był posłuszny Maryi i Józefowi.
8. Jak grzeszą dzieci przeciwko posłuszeństwu, należnemu rodzicom?
Dzieci grzeszą przeciwko posłuszeństwu, należnemu rodzicom:1) jeśli rozkazów rodziców niechętnie, albo całkiem nie
spełniają;2) jeśli ich rad i upomnień wcale nie słuchają;3) jeśli karom rodzicielskim poddać się nie chcą. – Nieposłuszeństwo
względem rodziców poczytuje Bóg za grzech tak wielki, że w starym zakonie kazał kamienować dzieci rodzicom nieposłuszne.
9.Co czeka dzieci, które nie wykonują czwartego przykazania Boskiego?
Dzieci, które czwartego przykazania Boskiego nie wykonują, czeka w tym życiu przekleństwo Boga i hańba, w przyszłym
życiu wieczne potępienie. – Mówi bowiem Bóg w Piśmie św.: "«Przeklęty, który nie czci ojca swego i matki». I rzecze wszystek
lud: «Amen»" tj. niech się tak stanie. Że tak się stało, przykładem jest Absalon i synowie Helego.
10.Co czeka dzieci, które wiernie wykonują czwarte przykazanie Boskie?
Dzieci, które wiernie wykonują czwarte przykazanie Boskie, czeka w tym życiu opieka i błogosławieństwo Boga, a w
przyszłym życiu zbawienie; bo Bóg wyraźnie to obiecuje w słowach czwartego przykazania: "abyś długo żył, i dobrze ci się
powodziło na ziemi". – Przykład tego błogosławieństwa mamy na Izaaku i młodym Tobiaszu.
11. Komu powinniśmy jeszcze, prócz rodziców, oddawać poszanowanie, miłość i posłuszeństwo?
Prócz rodziców powinniśmy jeszcze oddawać poszanowanie, miłość i posłuszeństwo: opiekunom, nauczycielom,
chlebodawcom, przełożonym duchownym i świeckim.
12. Jak mamy się zachowywać względem opiekunów, nauczycieli i chlebodawców?
Mamy ich uważać jako zastępców rodziców, i tak się zachowywać względem nich, jak dzieci względem rodziców.
13. Przez co grzeszymy przeciwko duchownym i świeckim przełożonym?
Grzeszymy przeciwko duchownym i świeckim przełożonym: 1) przez pogardę; 2) przez bezczelne nagany i potwarz; 3) przez
upór i bunt; 4) przez nieoddawanie zwczajnych danin i należnych podatków.
14. Kiedy nie powinniśmy słuchać rodziców, przełożonych i zwierzchności?
Nie powinniśmy słuchać rodziców, przełożonych i zwierzchności, jeśli nakazują coś takiego, co Bóg zakazał. – Tak postąpili
sobie Apostołowie, gdy rada żydowska zabroniła im ogłaszać naukę Jezusa Chrystusa. Apostołowie odpowiedzieli: "Więcej
trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi" (Dz. Ap. V, 29).
15. Czy czwarte przykazanie Boskie dane jest tylko dzieciom i podwładnym?
Nie; ono dane jest także rodzicom i przełożonym, i zawiera ich obowiązki względem dzieci i podwładnych.
16. Który jest główny i najświętszy obowiązek rodziców i przełożonych?
Głównym i najświętszym obowiązkiem rodziców i przełożonych jest, aby: 1) wychowali dzieci w religii katolickiej; 2)
nakłaniali od młodości do wszystkiego dobrego słowem i przykładem; 3) strzegli od zgorszenia i zepsucia; 4) karcili ich błędy.

