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Świętej Bożej Rodzicielki
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2, 16-21)
„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy
to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”
Wczoraj pożegnaliśmy rok 2011. Dla wielu
była to okazja, by dokonać swoistego rozrachunku.
Dziś stajemy na progu nowego roku. Zadajemy
sobie pytanie, jaki będzie ten rok? Co przyniesie?
Czy będzie szczęśliwy? Spotykając się dzisiaj z
bliskimi słyszymy słowa: „Życzę ci wszelkiej
pomyślności w tym roku!”, „Szczęśliwego
Nowego Roku”, „Dobrego roku”. Trzeba by się
jednak zastanowić, co wielu ludzi uważa za
szczęśliwy rok?
Najwięcej ludzi uważa, że rok wtedy był
pomyślny, gdy przyniósł zyski, zapewnił dostatek.
Nawet wielki zysk i osiągnięcie najwyższego
stanowiska nie może jeszcze uczynić nowego roku
prawdziwie szczęśliwym. Szczęście nie zasadza się
na czymś materialnym. Człowiek szuka trwalszych
dóbr, a wiecznym Dobrem, które nie przemija i nie
zmienia się, jest tylko Bóg.
Maryja została wybrana na Matkę Syna
Bożego i na pośredniczkę w dziele odkupienia.
Ona też Go daje światu. Ona też pierwsza
świadomie w Nim przeżywa swoje zbawienie. Ona,
Matka Syna Bożego! Wybrana spośród wszystkich
niewiast. Nosi Go pod sercem, żywi własną krwią,
wychowuje... Bierze udział we wszystkich Jego
radościach i cierpieniach. Towarzyszy w trudzie

apostolskim. Przez swoje Boże macierzyństwo
wzniosła się nad wszelkie stworzenie. Stanęła
poniekąd na granicy nieskończoności. Sobór
Watykański II uczy: „Obdarzona najwyższym
darem i godnością góruje nad wszystkimi
stworzeniami ziemskimi i niebieskimi, a
jednocześnie jest Matką wszystkich ludzi, których
przez miłość swoją rodzi do życia w łasce”. Przez
swoje Boże macierzyństwo wzniosła się nad
wszelkie stworzenie”.
I jeśli wypada życzyć Wam czegoś z tego
miejsca, to przede wszystkim tego, by Maryja
złożyła swego Syna w Waszym sercu i by z wielką
troskliwością pochylała się nad nami, pragnąc
naszego usynowienia w Nim. Nowy rok jest w ręku
Boga. Tylko Bóg zna jego przyszły bieg. Naszą
Przewodniczką jest Matka Chrystusa. A więc pod
Jej opieką rozpoczynamy nowo darowany nam
czas przez Boga. Czy więc możemy mieć powód
do obaw?
Został nam darmo dany nowy czas w biegu
historii Zbawienia, którego nie wolno nam
zmarnować. Przed nami nowy rok 2012. Należy
ten rok, każdy jego dzień przeżywać z Chrystusem
na wzór Tej, która przyniosła Go ludzkości.
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PONIEDZIAŁEK – 2.01.2012 – wsp. śśw. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów
7.00 - Za ++ braci Antoniego i Kazimierza, + siostrę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + Jerzego, + + z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + mamę Stanisławę, + ojca Mieczysława, ++ dziadków Helenę i Józefa Kwaśnych.
WTOREK – 3.01.2012
7.00 - Za ++ rodziców Marię i Antoniego, ++ braci, siostrę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + ojca Jana oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
18.00 - Za + Agatkę Tarasiuk w rocz. śm. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za ++ rodziców Henryka i Anielę, teściów Mikołaja i Leokadię, ++ dziadków z obu stron , ++
z rodziny i pokrewieństwa z obu stron i d. w c.
ŚRODA – 4.01.2012
7.00 - Za + siostrę Krystynę, ++ braci Antoniego i Jerzego i ++ z rodz. i pokrew.
- Do B.Op. i MBFat... z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny w nowym roku.
18.00 - Za + męża i ojca Jerzego, rodz. Różę i Józefa Cholewa, Waleskę i Antoniego Bieniek++ z
rodz.
- Za + Alojzego Najuch w 30 dn. po śm.
CZWARTEK – 5.01.2012 – I czwartek miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + + Janusza i Jerzego oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Krystynę i Józefa i wszystkich ++ z pokrew.
- Za + mamę Annę Kruszyna, ++ z rodziny Kołodziej, Kruszyna i Burdzik.
PIĄTEK – 6.01.2012 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 - Za + matkę Marię Golec w rocz. śm. i + ojca Jana i + męża Władysława i ++ z rodziny.
8.30 - Za + męża i ojca Gerharda Nierle w rocz. śm., ++ rodziców Nierle, Majnusz i ++ z pokrew.
10.00 - Za + babcię Łucję w rocz. śm., dziadka Pawła i babcię Reginę i ++ z rodziny.
11.15 - Za + męża Wacława, ++ rodziców Wacława, Janinę i ++ z rodziny Oliwiaków i Otachlów
oraz za ++ Zbigniewa i Czesławę, ++ z rodziny Bieleckich i Cymborski.
- Za + żonę Krystynę Sierżeńga, siostrę Stanisławę, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny.
15.00 - Za ++ rodziców Elfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, Anielę Witek, ++ z
rodzin Firlus, Pordzik i Witek i dusze w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Janiny.
SOBOTA – 7.01.2012 – I sobota miesiąca
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca
18.00 - Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak, + Władysława i Ksawerę Buratowskich, ++ z tych
rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + męża Grzegorza w 3 rocz. śm., ++ jego rodziców, teściów, szwagra Jana i Stanisława, ++
z rodziny Burdzy, Kowolik i dusze w cz.
NIEDZIELA – 8.01.2012 – Święto Chrztu Pańskiego
7.00 - Za + męża Kazimierza Tokarek w 4 rocz. śm. i dusze w cz.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... w int. mamy Emilii z ok. 85 rocz. ur. i o błog. Boże w rodzinie.
- Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego w 28 rocz. śm., + teściową i matkę Zofię Matyja z ok.
ur., dziadków z obu stron i ++ z pokrew.
10.00 - Roczki: Vanessa Wegner, Maja Stachewicz
- Za + Katarzynę w 2 rocz. śm., jej męża Karola, ++ rodz. z obu stron i wszystkich ++ z rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 85 ur. Władysławy.
1500 - Za + ojca z okazji urodzin, ++ braci, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
16.00- Nabożeństwo.
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Dziś pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Pod opieką Bożej Rodzicielki Maryi wkroczyliśmy w Nowy Rok.
Jej macierzyńskiej opiece polecamy przyszłość świata, Kościoła i każdego z nas.
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
O godz. 16.00 Nabożeństwo kolędowe i modlitwy o pokój na świecie.
W tym tygodniu (wyjątkowo) nie będzie Mszy św. szkolnej.
I Czwartek miesiąca - pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa. Dzień modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne.
W piątek (6 stycznia) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną
także Świętem Trzech Króli.
Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00.
Po każdej Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła, kredy.
Kolekta przeznaczona jest na Misje święte.
Prosimy przygotować sobie naczynie z wodą do poświęcenia.
W każdej rodzinie katolickiej winna być przechowywana woda święcona.
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.
O godz. 7.00 Msza św. za członków Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej.
Zachęcamy do udziału we Mszy św. i ofiarowaniu Komunii św. wynagradzającej.
Po Mszy św. nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
W sobotę, ze względu na trwającą kolędę, nie będzie odwiedzin chorych
w domach.
W niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego.
O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci.
W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin czyli kolęda. Niech
błogosławieństwo, które przynosi kapłan do rodziny, przynosi trwałe owoce. W
tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców kolejnych bloków.
Plan kolędy na bieżący tydzień znajdziemy na ostatniej stronie naszej gazetki .
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w życie naszej wspólnoty parafialnej
w minionym roku, zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym.
Dziękujemy za wszelkie ofiarowane nam dobro i wielkoduszną życzliwość.
Życzymy, aby Boży pokój, który przyniósł nam Jezus, wypełnił każde ludzkie
serce. Niech każdorazowe spotkanie z Nim we Mszy św. napełni Was nowym
życiem pełnym radości i miłości i Bożego pokoju.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Szczęśliwego Nowego Roku.
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UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃ SKIEGO
czyli święto Trzech Króli, obchodzone jest 6
stycznia. W Kościele wschodnim obchodzono ten dzień
jako święto Epifanii, czyli Objawienia się Boga na ziemi,
ale była to jednocześnie także uroczystość Bożego
Narodzenia. W Kościele zachodnim natomiast Boże Narodzenie i Święto Objawienia
Pańskiego zaczęto obchodzić oddzielnie począwszy od IV w.
W tradycji wschodniej Epifania jest świątecznym wspomnieniem trzykrotnego
objawienia się Chrystusa światu: w czasie pokłonu trzech Mędrców, w czasie chrztu
Jezusa w Jordanie i w czasie cudu przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej.
Podczas chrztu w Jordanie bóstwo Jezusa objawia głos samego Ojca, który rozlega
się z otwartych niebios: „To jest mój Syn umiłowany”. W Kanie Galilejskiej w cudzie
przemiany wody w wino, wg słów św. Jana Apostoła, Jezus „objawił swoją chwałę i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. Pokłon magów-mędrców, wskazuje, że cały
wszechświat (gwiazda, tzn. kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa, a cześć
oddają Mu także poganie.
Dziś na Wschodzie w uroczystość Objawienia Pańskiego wspomina się przede
wszystkim chrzest Jezusa w Jordanie. W liturgii Kościoła zachodniego, choć wątek
potrójnego objawienia się Boga jest również obecny, to akcent położono na objawienie się
Chrystusa poganom reprezentowanym przez trzech Mędrców. W Piśmie św. o przybyciu
Mędrców ze Wschodu do Nowo Narodzonego Dzieciątka mówi jedynie św. Mateusz.
Ewangelista nie podał jednak liczby mędrców, którzy przybyli oddać pokłon Chrystusowi.
Ich liczbę sugeruje ilość darów. Dopiero w VIII wieku pojawiają się imiona trzech króli:
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Dary: kadzidło, złoto i mirra, symbolizują kolejno: boskość,
królewskość i mesjańską śmierć Jezusa. Przede wszystkim jednak, w osobach Trzech Króli
Kościół w pierwszych wiekach widział siebie, świat pogański, i całą rodzinę ludzką, wśród
której zjawił się Chrystus.

PLAN KOLĘDY od 2 do 8 stycznia 2012
02.01.2012

pon.

15.30

Sosnowa 5a i 7

03.01.2012

wt.

15.30

Gogolińska 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a i 27

04.01.2012

śr.

15.30

Gogolińska 7, 7a, 9, 11, 11a, 13 i 15, Młyńska, Jarzębowa,
Kard. Wyszyńskiego 1 i 4

05.01.2012

czw.

15.30

Topolowa 1, 2, 4 i Świerczewskiego 6 i 8

06.01.2012

pt.

15.30

Nefrytowa, Agatowa, Topazowa, Rubinowa,
Księcia Alberta

07.01.2012

sob.

10.00

Świerczewskiego 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Brzozowa

08.01.2012

niedz.

15.30

Mieszka I i Władysława Łokietka

