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INTENCJE MSZALNE od 03 do 09 stycznia 2022
PONIEDZIAŁEK (03 I 2022) – Najświętszego Imienia Jezusa
1) + Ada
00
7
2) o zdrowie dla Grażyny
3) + Teresa Podoska – int. od Magdaleny i Marka Jasińskich z rodziną
30
7
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
1) + Genowefa Koczwara
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 11, 11a, 13
WTOREK (04 I 2022)
00
7
+ Roman Nowak – int. od bratanicy Barbary z rodziną
30
7
+ Małgorzata Maria Wójcik w 16 r. śm. i jej chrzestni
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 11a, 13, Armii Krajowej 89, 97, Balicka 12b
ŚRODA (05 I 2022)
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
7
2) ++ Anna, Franciszek Serafin
1) + Hanna Majewska – int. od Barbary Żądło – Romańskiej
30
7
2) o zdrowie i potrzebne łaski, Dary DŚ i opiekę MB
1) Za rodzinę Radia Maryja
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 11, 15a, Balicka 12c
UROCZYSTOĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (06 I 2022)
30
7
+ Waleria Szczurek w 10 r. śm.
00
9
Za parafian
30
10
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
1) + Wiesława Kowalczyk w 1 r. śm.
00
12
2) O bł. Boże i potrzebne laski dla ks. Tomasza i ks. Kacpra
15
13
+ Danuta Piekarz
00
17
+ Mieczysław Borowiec – int. od rodz. Mików
30
18
+ Hanna Majewska – int. od Moniki Uszyńskiej
00
20
++ Małgorzata Maria Wójcik w 16 r. urodzin
PIĄTEK (07 I 2022)
1) Za zmarłych wypominanych
00
7
2)+ Hanna Majewska – int. od Marty Kabat
00
9
++ Mieczysław, Irena Borowiec – int. od siostry Zofii z rodziną
00
17
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
18
Wynagradzająca NSPJ
SOBOTA (08 I 2022)
1) Dziękczynna za chrzest Malwinki
00
7
2) + Hanna Majewska – int. od Dariusza Klimondy
30
7
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 13a, Armii Krajowej 79, 81, Wiedeńska
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO (09 I 2022)
30
7
+ Mieczysław Borowiec – int. od brata Antoniego z rodziną
00
9
++ Maria, Józef, Jan Grzesiak, ks. Józef Gruca
30
10
Za parafian
1) W intencji beatyfikacji Chiary Corbella Petrillo
00
12
2) rezerwacja
15
13
++ Tadeusz Dymacz w r. śm., Jacek syn
00
17
+ Zofia Starzycka
30
18
+ Hanna Majewska – od pracowników ośrodka adopcyjnego
00
20
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
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EWANGELIA – II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA / J 1, 1-5. 9-14/
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, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła. 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. A Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
REFLEKSJA
Janowe sformułowanie: Była światłość prawdziwa, sugeruje, że może
istnieć też światłość fałszywa, zwodnicza; światłość, która tak naprawdę
sprowadza mrok. O największym z upadłych aniołów wiemy, że ma na
imię Luciferus – „niosący światło”. Cóż to za światło, które wypełnia
człowieka mrokiem? Można szukać nadziei poza Chrystusem. Wielkości
poza Chrystusem. Miłości poza Chrystusem. Życia poza Chrystusem.
Można nawet okłamywać samego siebie, że w zwodniczym świetle
grzechu życie jest piękne i dobre. To fałszywe światło grzechu porównać
można do wybuchu bomby atomowej. Przez chwilę doświadczamy
niebywałego blasku, lecz ta chwila kosztuje nas życie. Takie
promieniowanie zabija. Tylko Chrystus, z wysoka Wschodzące Słońce (Łk
1, 79), jest prawdziwym światłem, które daje życie. Każdy zwodniczy
blask blednie wobec życiodajnej jasności Zbawiciela.

Pokłon Trzech Króli
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany
w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan,
wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z
najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy
ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki
sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w
daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Uroczystość Objawienia
Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze
jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki
święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość
Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie
uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od
Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat
pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus,
a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu
pokłon. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Za czasów Chrystusa
Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc
Arabię, Babilonię, Persję. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów.
Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch,
czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu.
Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis,
że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice
św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako
pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się
imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne,
nie potwierdzone niczym. Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską
przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem
Chrystusa. Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym
czasie się ukazała. Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością
po ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał
wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem,
kiedy Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok.
Magowie nie zastali Jezusa w stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda
stanęła nad "domem". Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy
"upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon".

OGŁOSZENIA NA II NIEDZIELĘ BOŻEGO NARODZENIA
1. W czwartek uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. z obrzędem
pobłogosławienia kadzidła i kredy jak w każdą niedzielę.
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. Msze św. wieczorne w dni powszednie do zakończenia wizyty
duszpasterskiej w kościele górnym. Transmitujemy sumę niedzielną i w
uroczystości o godzinie 12.00.
3. W pierwszy piątek stycznia Msze św. o godzinie 7.00 i 9.00 w kościele
dolnym oraz o 17.00 i 18.30 w kościele górnym. Okazja do spowiedzi św. od
6.30 do 7.30 i od 16.00 do 19.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu animowana
przez Honorową Straż NSPJ w pierwszy piątek po Mszy św. wieczornej do
godziny 20.00.
4. W bieżącym tygodniu odwiedzimy kolędowo:
- w poniedziałek mieszkańców bloków Na Błonie 11, 11a i 13.
- we wtorek mieszkańców bloków przy ulicy Armii Krajowej 89 i 97, Balickiej
12b i Na Błonie 11a i 13.
- w środę mieszkańców bloków przy ulicy Na Błonie 11, 15a i Balickiej 12 c.
- w sobotę mieszkańców bloków przy ulicy Na Błonie 13a, Armii Krajowej 79 i 81,
oraz domów przy ulicy Wiedeńskiej.
W wymienione dni zapraszamy wymienionych mieszkańców na Mszę
św. wieczorną odprawianą w ich intencji i stosowne błogosławieństwo.
5. Schola Boże Nutki z moderatorką, p. Karoliną Tabor zapraszają w
Uroczystość Trzech Króli dzieci z rodzicami i wszystkich chętnych na Jasełka do
kościoła dolnego po Mszy św. z udziałem dzieci o godzinie 10.30. Tym razem ze
względów sanitarnych obejrzymy materiał filmowy z jasełek przygotowanych
przez dzieci w grudniu ubiegłego roku. Aktorzy zrzekli się tradycyjnej ofiary
jasełkowej na rzecz swej starszej koleżanki Kasi, która walczy z chorobą
nowotworową. Szczegóły podczas spektaklu.
6. Mężczyznom, którzy chcieliby wziąć udział w radykalnym
trzymiesięcznym wyzwaniu modlitwy i postu przed świętami Wielkiej Nocy
polecamy świadectwo zachęcające do udziału w wyzwaniu Exodus90, które
pojawi się za tydzień podczas ogłoszeń parafialnych.
7. Dziękujemy z ofiarę 1917,67 PLN na Fundusz SOS wspierający
prowadzenie Domów Samotnej Matki i za 10 010,96 PLN, 10 EUR i 200 CZK na
potrzeby UPJP 2 ze święta Świętej Rodziny. Parze małżeńskiej świętującej
diamentowy jubileusz dziękujemy za ofiarę 600 PLN na potrzeby naszej
wspólnoty parafialnej i za ryngraf poświęcony MB Miłosierdzia jako wotum
wdzięczności Patronce za opiekę nad Rodziną. Umieścimy go w gablocie wotów
w dolnym kościele po zakończeniu prac przy mozaice tryptyku Bożego
Miłosierdzia.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Barbarę Batz i śp. Witolda
Popławskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

