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INTENCJE MSZALNE od 20 do 27 grudnia 2021
PONIEDZIAŁEK (27 XII 2021) – Święto św. Jana Apostoła
1) + Jan Misiak w 21 r. śm.
00
7
2) ++ Jan, Waleria, Ludwik – int. od Róży III
30
7
O cud uzdrowienia dla Jana
1) + Maria Łodyga
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 3, 3a, 3b, 3c
WTOREK (28 XII 2021) – Święto św. Młodzianków
00
7
++ Marianna Kępińska w 29 r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30
7
+ Bronisław w 18 r. śm.
1) ++ Franciszka Wzorek w 14 r. śm. Zygmunt, Stefan, Joanna, Henryk Sokół
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 3c, 9a, 13b
ŚRODA (29 XII 2021) – Wspomnienie św. Tomasza Becketa
00
7
+ Adam Litwiniuk
30
7
O bł. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św. dla ks. Tomasza Skotnicznego w dniu imienin
1) + Janina Kozioł, Karbolina Tańcula i zm. z rodz. Kozioł
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 9a, ul. Machaya, ul. Jabłonkowska 17
CZWARTEK (30 XII 2021) 00
7
+ Wiktoria, Marcin Piotrowscy
30
7
+ Jerzy Mertyn
1) ++ Alfred i zm. z rodz.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 11, ul. Armii Krajowej 85
PIĄTEK (31 XII 2021) – Wspomnienie św. Sylwestra I
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB w 2022 r. dla Róży VI, VIII i grupy
pielgrzymkowej
00
7
2) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Marii i Jana Gawłów w 60 r. ślubu i całej
rodziny
30
7
++ Jan i Cecylia Piwowar w r. śm.
1) + Józef Płaziński
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Jabłonkowska 19, ul. Armii Krajowej 87
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI (01 I 2022)
30
7
Za parafian
00
9
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
10
++ Mieczysław, Anna, Piotr
00
12
++ Ludwika, Kazimierz Wąchal
15
13
++ Jan, Józefa, Jan Grochal
00
17
O bł. Boże i opiekę MB dla Marty
30
18
O bł. Boże i opiekę MB dla Agaty
00
20
O bł. Boże i opiekę MB dla Edyty
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (02 I 2022)
30
7
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń Róży I, ich rodzin oraz za zmarłych
00
9
+ Marian Wojciechowski z okazji urodzin
30
10
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
12
Dziękczynna za otrzymane łaski dla Stanisława i jego rodziny
15
13
Za parafian
00
17
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Stefana w 57 r. ślubu – int. od córki
30
18
++ Mieczysław, jego rodzice i rodzeństwo
00
20
+ Teresa Podoska – int. od rodz. Grellów
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EWANGELIA – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY / Łk 1, 39-45 /
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał
lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego
nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie
znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali,
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to
uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on
im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie
zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie
te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach
i w łasce u Boga i u ludzi.
REFLEKSJA
Centrum życia Świętej Rodziny stanowi Bóg. Najważniejsze dla nich jest
całkowite posłuszeństwo Bogu. To oczywiste, że dla Jezusa
posłuszeństwo Ojcu jest ważniejsze od posłuszeństwa ziemskim
Rodzicom.
Jezus
w świątyni, zajmujący się sprawami Ojca jest dla nas przykładem, bo
i w naszym życiu, w naszych rodzinach Bóg powinien być na pierwszym
miejscu. Wszystko powinno być skierowane ku Ojcu. Kiedy rodzina jest
„Bogiem silna”, wówczas jest miejsce na wzrost „w łasce u Boga i u ludzi”.
Łatwiej pokonać wszelkie trudności, kiedy jesteśmy posłuszni Ojcu, kiedy
stale jesteśmy obecni w tym, co jest Ojca.

Drugi patron dnia dzisiejszego – św. Szczepan
Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego
Narodzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy
zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla
człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga,
chociażby
ona
wymagała
nawet
krwi
męczeństwa.
Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy
pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny,
w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę
i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę
kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano "szczodrym", gdyż
służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet
prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże
przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów. Greckie imię Stephanos
znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub
Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie
imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory,
czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane
szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu
wybrania go na diakona Kościoła. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i
mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się
przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i
Świątyni. Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany. Jest
określany mianem Protomartyr - pierwszy męczennik. Kult Szczepana rozwinął
się natychmiast. Jednakże na skutek zawieruch, jakie nawiedzały Ziemię Świętą,
zapomniano o jego grobie. Odkryto go dopiero w 415 roku. O znalezieniu tego
grobu pisze kapłan Lucjan. Miał mu się zjawić pewnej nocy Gamaliel, nauczyciel
św. Pawła,i wskazać grób swój i św. Szczepana w pobliżu Jerozolimy. Gamaliel
bowiem miał zakończyć życie jako chrześcijanin. Chrześcijanie, uciekając przed
oblężeniem Jerozolimy i w obawie przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana,
zabrali ze sobą szczątki tych dwóch czcigodnych mężów i je pochowali
gdzieindziej. Na miejscu odnalezienia ciał biskup Jerozolimy, Jan, wystawił
murowaną bazylikę; drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan
miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli św. Cyryl Jerozolimski (439) i
cesarzowa św. Eudoksja (460). Imię Szczepana włączono do Kanonu
rzymskiego. Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Trwa Oktawa Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dziś podczas Mszy św. o
godzinie 12.00. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich dla Złotych i Srebrnych
Jubilatów Małżeństwa. W parafii św. Szczepana odpust parafialny z sumą o
godzinie 11.00. We wtorek wspomnienie świętych Młodzianków Męczenników.

W piątek wspomnienie św. Sylwestra, papieża, zakończenie starego
roku. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i 55. Światowy
Dzień Pokoju przeżywany pod hasłem: Dialog międzypokoleniowy, edukacja,
praca: narzędziami budowania trwałego pokoju. Liturgię parafialną do
Uroczystości Objawienia Pańskiego sprawujemy codziennie rano i wieczorem w
kościele górnym.
2. Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w
przygotowanie liturgii świąt Bożego Narodzenia, dekorującym i sprzątającym
kościół, przygotowującym i roznoszącym paczki świąteczne dla potrzebujących.
Dziękujemy nadzwyczajnym szafarzom Pawłowi, Wojciechowi,
Ryszardowi i Marcinowi, którzy wsparli dyżury komunikowania i składki w
święta. Dziękujemy za życzliwość świąteczną i dary Parafian na stół na plebanii.
3. W piątek, 31 grudnia o 17.30 zapraszamy na nieszpory na zakończenie
starego roku z kazaniem podsumowującym mijający rok. Bezpośrednio po
zakończeniu nieszporów, około godziny 18.30 Msza święta.
Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił na
Sylwestra dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od
pokutnego charakteru tego dnia.
4. Kolejne odwiedziny chorych 5 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca. W
bieżącym tygodniu kancelaria parafialna urzęduje w poniedziałek i w czwartek o
zwykłej porze. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 w kaplicy MB
Miłosierdzia zmiana tajemnic różańcowych. Jadłodajnia św. Jana Kantego
wydaje posiłki bezdomnym i potrzebującym od jutra do czwartku włącznie.
5. Od jutra rozpoczynamy wizytę duszpasterską u osób które wcześniej
złożyły deklarację księdza przyjęcia po kolędzie i otrzymały od niego dokładną
informację o porze odwiedzin. Wszystkich, którzy przyjmują księdza po
kolędzie w mieszkaniach, jak i tych, którzy w tym roku tego nie czynią
zapraszamy codziennie na Mszę św. o godzinie 18.30 w intencji rodzin naszych
parafian z rejonów kolędowych wyznaczonych na określony dzień, mianowicie
w poniedziałek Msza św. dla mieszkańców z bloków przy ulicy Na Błonie 3,3a,
3b, i 3c; we wtorek z bloków 3c, 9a, klatki 6-11 i 13b; w środę z bloków 9a, klatki
12 i 13, Jabłonkowskiej 17 i z domów przy ulicy Machaya; w czwartek z bloków 11,
klatki od 1-4 i Armii Krajowej 85; oraz w piątek z bloków przy Jabłonkowskiej 19
i Armii Krajowej 87.
6. W grudniu wydaliśmy obok wydatków bieżących na przygotowanie
dekoracji Bożonarodzeniowej (w tym figur trzech mędrców i choinek) 28 tys.
PLN. Po sprzedaży świec Caritas zyskaliśmy na cele charytatywne w parafii
2616,35 PLN. Ze sprzedaży opłatków wigilijnych 6164,8 PLN Dziękujemy
wszystkim wiernym za ofiarność. Comiesięczna składka na potrzeby
inwestycyjne w parafii w najbliższą, pierwszą niedzielę stycznia.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Kieruczenko i śp.
Irenę Niemiec. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

