
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: kapłaństwo   

       Sakrament kapłaństwa daje osobie księdza moc udzielania Tobie tego Boskiego życia,
daje moc szafowania, czyli rozdzielania Boskiego życia wiernym, dawania udziału w Bóstwie
Syna Bożego, gdyż mocą Ducha Świętego kapłan odnawia w Tobie obraz dziecka Bożego,
obraz  samego  Chrystusa.  Sakrament  kapłaństwa  czyni  więc  osobę  księdza  szafarzem
duchowych darów.  
 
   Ksiądz podczas święceń otrzymuje dar prowadzenia wszelkich wspólnot formacyjnych, dar
by prowadzić kierownictwo duchowe wiernych, dar by towarzyszyć im we wszelkich etapach
życia  duchowego,  gdyż  kapłan  stał  się  osobistym  narzędziem  Ducha  Świętego.  Duch
Chrystusa uczynił kapłana prorokiem, a więc tym, który otrzymał dar głoszenia Jego słowa,
ożywiania słowem Chrystusa ludzi do których jest posłany, otrzymał dar zasiewania ziarna
tegoż słowa, ziarna któremu sam Bóg daje wzrost, gdyż słowo kapłana Chrystus czyni Swoim
słowem. 

   W sakramencie święceń kapłańskich Chrystus tak bardzo jednoczy się z dusza kapłana, że
czyni  go Swoją obecnością  na ziemi.  Zatem wszelkie  modlitwy zanoszone przez  kapłana
Chrystus czyni swoimi modlitwami. 
 
   Kapłan   w dniu święceń otrzymał  charyzmat  (  dar  ),  dar  wstawiania  się  za lud.  Jego
modlitwy  zanosi  Sam Chrystus  Jezus.  Bóg  słysząc  słowa  kapłana  zanoszone  z  ufnością,
pokorą,  miłością   i  w  jedności  z  Kościołem,  słyszy  modlitwy  Samego  Chrystusa,  widzi
podniesione do nieba ręce Bożego Syna obecnego w osobie kapłana.     
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Komunikaty   

      Nowy projekt przygotowania do bierzmowania zapowiada:   

1. Rozpoczęcie formacji w klasie 8 szkoły podstawowej ( po Wielkanocy 3 spotkania )     
i jej kontynuację w pierwszej klasie szkoły średniej ( od września do Wielkanocy ).   

2. Udzielenie sakramentu bierzmowania przewidziane jest w klasie pierwszej średniej      
( po Wielkanocy ).  

3. Od Wielkanocy 2022 rozpocznie swoją formację młodzież z 8 klas  ( obecna klasa 7 ). 

4. Ze względu na panującą pandemię COVID – 19 i związanymi z nią obostrzeniami, 
zostają odwołane wszystkie spotkania formacyjne do bierzmowania  w roku 
duszpasterskim 2020/2021.                                                                                                
Z tej racji w roku 2021 sakrament bierzmowania nie będzie udzielany.   

Przygotowanie do I Komunii świętej   

Od II  niedzieli lutego 2021 ( 14.02 ) wznowione będą spotkania dzieci klas III szkoły 
podstawowej, które w tym roku przygotowują się do I Komunii św.   ( na Mszy 
Świętej o godz. 11.00 ). Planowana data uroczystości I Komunii św.  w naszej parafii 
to druga niedziela maja, czyli 09.05.2021 r.  

    

W styczniu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Stanisław Ejsmont, ur. 21 12.2020 r.    
2. Paweł Śliwowski, ur. 19.08.2020 r.   

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Zdzisław Andryszak,  zm. 10.01.2021 r.  
2. św.p. Janusz Kolano , zm. 11.01.2021 r.  
3. św.p. Alicja Motyka , zm. 08.01.2021 r.  
4. św.p. Halina Janina Szybkowska,  zm. 20.01.2021 r.  
5. św.p. Jadwiga Teresa Mirkowicz, zm. 23.01.2021 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  
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