INTENCJE MSZALNE od 4 stycznia do 10 stycznia 2021
Poniedziałek, 4 stycznia
7.00
1) ++ Genowefa i Mieczysław Kowalczyk z okazji imienin; 2) + Wiktor Marciak – int. od
Rocznika bł. Michała i Zbigniewa; 3) + Hermina (ona) Biedroń – int. od Grupy muzycznej z Prądnika
7.30
++ Aleksandra (ona), Juliusz
18.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
Wtorek, 5 stycznia
7.00
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
7.30
+ Wiktor Marciak – int. od Rocznika bł. Michała i Zbigniewa
18.30 ++ Genowefa, Mieczysław, Janusz, Dawid
Środa,
7.30
9.00
10.30
12.00
dziny
13.15
17.00
18.30
20.00

6 stycznia – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
+ Waleria Szczurek w 9. rocz. śm.
+ Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
Za Parafian
Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o bł. Boże w Nowym Roku dla Stanisława i Ro+ Ludomir Olkuśnik – int. od Zofii i Stanisława Osmendów z Rodziną, z Miechowa
+ Julian Dobrowolski – int. od Anny Balant z Rodziną
+ Wiktor Marciak – int. od Rocznika bł. Michała i Zbigniewa
++ Weronika i Stanisław Kubiś

Czwartek, 7 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT,
PREZBITERA
6.30
1) + Wiktor Marciak – int. od Kliny i Marcina z rodziną; 2) + Hermina (ona) Biedroń – int.
od rodziny Ciałkowskich
7.30
O bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny
18.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
Piątek, 8 stycznia
7.00
1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska; 2) + Wiktor Marciak – int. od Rocznika
św. Józefa; 3) O łaskę nawrócenia dla Osoby Panu Bogu wiadomej
7.30
++ Zm. Rodzice, ++ Piotr i Marta Polak; ++ Kazimiera (ona) i Marian Kućko; dusze w
czyśćcu cierpiące
18.30 + Zofia Starzycka
Sobota, 9 stycznia
7.00
1) + Wiktor Marciak – int. od rodziny Jońków; 2) + Zofia Ziółkowska – int. od Sąsiadów
7.30
1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska;
2) ++ Krystyna Świątek w 8. rocz. śm.; + Genowefa Paczyńska w 4. rocz. śm.
18.30 ++ Janina, Marian, Józef, Stanisław
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 10 stycznia
7.30
+ Wiktor Marciak – int. od Weroniki Lach z Rodziną
9.00
++ Maria, Józef, Jan Grzesiak, ks. Józef Gruca
10.30 + Agata w 5. rocz. śm.
12.00 Za Parafian
13.15 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska
17.00 ++ Stanisław, Zofia Łapka; + Stanisław Nabagło; + Tadeusz Dymacz w 4. rocz. śm.
18.30 REZERWACJA
20.00 ++ Władysław Wilk – int. od Helgi i Mieczysława Kubackiego
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EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM
/J 1, 1-18/
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez
Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen
łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w
łonie Ojca, o Nim pouczył..
REFLEKSJA
Bóg chce naszego szczęścia nie tylko w wieczności, ale już tu, na ziemi.
Janowy Hymn o Słowie przypomina Stwórcę, który powołał świat do istnienia, a
także bliskość Boga, który przez Chrystusa pragnie nas wszystkich przygarnąć
jako dzieci.

ŚW. JÓZEF,

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PATRON NA DZISIEJSZE CZASY, CZ. II

NA II. NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM

Przybrany ojciec Jezusa, który nie wypowiada żadnego
słowa w Ewangelii. Przeczysty małżonek Przenajświętszej Dziewicy, patron Kościoła powszechnego, który swoje święto obchodzi 19 marca. Święty Józef, bo o nim mowa, to patron na dzisiejsze czasy, a przede
wszystkim wzór dla mężczyzn na drodze dorastania do ojcostwa i prawdziwej dojrzałości. Św. Józef zajmuje ważne miejsce, skoro w kalendarzu liturgicznym jego wspomnienie zaliczane jest do uroczystości, a od 1969 roku przypada ono na czas Wielkiego Postu. Święty ten, choć według ciała nie był ojcem Jezusa Chrystusa, został pełnoprawnym małżonkiem Maryi (por. Zalejski W., Święci na każdy dzień, 1998).
KIM BYŁ JÓZEF?
O samym życiu Józefa nie znajdujemy wiele informacji w Piśmie Świętym.
Ewangeliści wspominają go tylko czternaście razy, szczególnie w kontekście życia
Jezusa i Maryi. Więcej wiemy z apokryfów, takich jak Protoewangelia Jakuba,
Ewangelia Pseudo-Mateusza, Ewangelia Narodzin Maryi, Ewangelia Tomasza, Historia Józefa Cieśli. Niestety teksty te czasami opisują św. Józefa na sposób bajkowy,
wręcz fantastyczny, jako człowieka nie z tego świata, przez co nie nadają się do tego,
by czerpać z nich rzetelne wiadomości o świętym.
Przyjrzyjmy się pokrótce tym fragmentom z Pisma Świętego opisującym św.
Józefa. Po raz pierwszy stykamy się z nim w Ewangelii według św. Mateusza, podczas
opisu genealogii Jezusa. Ewangelista zaznaczył tam jedynie, że Józef był synem Jakuba i mężem Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1, 16). Dalej
Ewangelie Łukasza i Mateusza ukazują nam Józefa podczas narodzin Syna Bożego.
Tutaj święty przedstawiony jest jako wrażliwy mężczyzna, który nie chce narazić Maryi na zniesławienie, lecz zamierza ją potajemnie oddalić. Jak pisze Jan Paweł II w
adhortacji Redemptoris Custos: Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec »cudownego« macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji (I, 3). Dopiero
gdy sam Bóg interweniuje przez anioła i tłumaczy Józefowi, że Dziecko, które poczęło
się w Maryi, jest z Ducha Świętego, mężczyzna daje wiarę Jego słowom i posłusznie
czyni to, co zostało mu polecone. I jak mówił Ojciec Święty Franciszek w swojej homilii: Józef przeżywał wewnętrzną walkę. Podczas tej walki [usłyszał] głos Boga:
«Wstań» – to «wstań», [które pojawia się] w Biblii wiele razy na początku zleconej
misji – «Wstań, weź Maryję, wprowadź Ją do swojego domu. Podejmij tę sytuację: weź
tę sprawę w swoje ręce i idź dalej». Józef nie poszedł do przyjaciół, aby u nich szukać
pociechy, nie poszedł do psychiatry, aby wyjaśnił jego sen... nie: on uwierzył. I poszedł
dalej. Wziął sprawę w swoje ręce (…).

1. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. z obrzędem pobłogosławienia kadzidła i kredy jak w każdą niedzielę. Składka z tej uroczystości wspiera
cele misyjne.
To również dzień imienin naszego wikariusza, ks. Kacpra. Mszę św. od duszpasterzy w Jego intencji odprawimy o godzinie 12.00.
W czwartek po zakończeniu całodziennej adoracji IHS w kaplicy MB Miłosierdzia o godzinie 18.00 nabożeństwo do św. Jana Kantego w kościele górnym.
W najbliższą niedzielę święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres
Bożego Narodzenia.
2. Od 7 stycznia liturgia poranna w dni powszednie i całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu w czwartki w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.
Transmitujemy sumę w niedziele i uroczystości o godzinie 12.00 oraz wieczorną Mszę świętą w dni powszednie z kościoła górnego o godzinie 18.30.
3. Przypominamy, że od jutra w dni powszednie codzienna możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 18.00, w środy od 17.50 (róże samodzielnie
odmawiają różaniec po wystawieniu Najświętszego Sakramentu). Wieczorna okazja
do spowiedzi św. również w dni powszednie od godziny 18.00.
4. Przypominamy również, że na tydzień przed odprawieniem Mszy św. należy dokonać rezerwacji wcześniej zarezerwowanego terminu. Niedopełniona rezerwacja zostanie anulowana.
Znaleziono w ubiegłym tygodniu w kościele telefon i
pewną sumę pieniędzy. Są do odebrania w zakrystii.
5. W dni robocze posiłki dla bezdomnych i potrzebujących wydawane w Jadłodajni św. Jana Kantego od 13.30 do 14.00. Dyżur Zespołu Charytatywnego, który
przyjmuje i rozprowadza uzywana odzież w czwartki od 17.30 do 19.30.
6. Ferie zimowe bez opuszczania domu też mogą być udane. To tylko kwestia
odpowiedniego nastawienia i zaplanowania wolnego czasu. Może jakieś kulinarne
osiągnięcie, które z uznaniem przyjmie cała rodzina? Może jakieś dawno odkładane
porządki? Może codzienna troska o starszego potrzebującego? Z pewnością przyda się
mądra lektura.
Takich właśnie ferii życzymy młodym i dzieciom, a rodzicom i opiekunom
wypoczywających życzymy kreatywnej troskliwości.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Romana Lisowskiego i śp. Janinę
Kwiatkowską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

