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Refleksja ewangeliczna /Mt 2,13–15.19–23/
Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia,
aby Je zgładzić (Mt 2,13).
Święta Rodzina z Nazaretu jest
wzorem słuchania i wypełniania Bożego Słowa. Od momentu Zwiastowania Maryja
i Józef kierowali się nie swoją,
lecz wolą Niebios. Dzisiejsza
Ewangelia przedstawia nam
postać św. Józefa – opiekuna
Świętej Rodziny. W cichości
serca przyjmuje wiadomość od
anioła. Nie pyta, nie stawia
warunków, nie zastanawia się
„co by było gdyby”. Jest całkowicie oddany Bogu. W tak
dramatycznej sytuacji, jaką
jest próba zgładzenia Dziecięcia przez króla Heroda, Józef z pokorą realizuje Boży plan udając się z Maryją i Jezusem do Egiptu.
Św. Józef uczy nas troski o naszych bliskich. Jest wzorem odpowiedzialnego ojcostwa oraz zawierzenia Bogu tych, których kochamy. Zaprośmy dziś Boga do naszych rodzin, szczególnie do
tych trudnych relacji, dramatycznych i niełatwych miejsc i pozwólmy Mu działać, a my sami otwórzmy się na moc Słowa,
które stanie się drogowskazem dając światło nadziei tam, gdzie
jej brakuje…
ks. Dariusz Burda
Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za wspólne przeżycie minionych Świąt Bożego Narodzenia. Za
liczny udział w liturgii, wspólną modlitwę i radość żywej
wspólnoty. Życzymy, by każde dobro, które odkryliśmy
w naszych sercach w te Święta, trwało nadal.
Dziś przypada Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Na
wszystkich Mszach św. prosimy każdą parę małżeńską, niezależnie od stażu małżeńskiego, o odnowienia przyrzeczeń złożonych
podczas zawierania tego sakramentu w kościele. Natomiast na
Mszę św. o godz. 12:30 zapraszamy szczególnie tych małżonków, którzy w roku 2019 obchodzili jubileusze 25- i 50-lecia.
Dzień Świętej Rodziny jest jednocześnie patronalnym świętem
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Z tej okazji życzymy
Siostrom, które pracują w naszej parafii, wielu łask od Dzieciątka Jezus oraz opieki Matki Bożej i św. Józefa. Niech wszelkie
błogosławieństwo będzie dla Sióstr nagrodą za oddaną i wieloletnią służbę w naszej wspólnocie.

Dobre słowo
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.
Seneka Młodszy

JUBILACI MAŁŻEŃSCY 2019
60-lecie

 Janina i Jan Regulscy
 Zofia i Stefan Słyś
 Cecylia i Stanisław Węcowie
50-lecie

 Irena i Czesław Adamscy
 Zofia i Eugeniusz Brożek
 Krystyna i Czesław Cabała
 Teresa i Jan Kłosowie
 Jadwiga i Zbigniew Knapik
 Zofia i Leszek Kwiatkowscy
 Janina i Ryszard Łach
 Barbara i Marian Minorowicz
 Lucyna i Kazimierz Odrzywołek
 Regina i Aleksander Sapowie
 Maria i Andrzej Szwiecowie
 Stanisława i Zbigniew Woźniakowie
40-lecie

 Danuta i Roman Grysak
25-lecie

 Jolanta i Jacek Astramowicz
 Jolanta i Jacek Bień
 Anna i Jerzy Błażejowscy
 Anna i Janusz Cabała
 Katarzyna i Krzysztof Kasprzyccy
 Iwona i Przemysław Korohoda
 Magdalena i Tomasz Morga
 Anna i Andrzej Olaś
 Lidia i Gerard Rożanowscy
 Anna i Adam Ślażyńscy
 Małgorzata i Jarosław Wojdak
 Maria i Paweł Zdebscy

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 30.12
06:30 + Stanisław Okopień – ostatnia msza gregoriańska
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 + Józef, Maria, + Zofia Misiołek, + Edward
07:00 + Zofia Kępa (od wnuczek Julii i Wiktorii)
08:00 O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla dziecka poczętego
18:30 Rezerwacja
WTOREK 31.12
06:30 Za Parafian
06:30 Za ofiary katastrofy w Szczyrku
07:00 + Zofia Kępa (od syna Krzysztofa z żoną)
08:00 W 50. rocznicę ślubu Bogumiły i Mirosława Handke
z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalszą opiekę
Bożą i Matki Najświętszej
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 36. rocznicę ślubu Bożeny i Sławomira i ich dzieci
ŚRODA 1.01
06:30 + Julia i Jan Sojka
08:00 + Maria, Ryszard Piwowarczyk w rocznicę śmierci
09:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB
dla Haliny w 81. rocznicę urodzin i Moniki w 60. rocznicę
urodzin
10:00 + Bogusław Bień – 7. rocznica śmierci, zmarli rodzice
Lucyna i Jan Jedynak, Józefa i Jan Bień, Maria i Henryk
Fita oraz Kazimierz Stryjek
11:00 + Mieczysław Puchała – 6. rocznica śmierci
12:30 Dziękczynna za cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej Jana jako owoc Bożego miłosierdzia oraz
wytrwałej i ufnej modlitwy
12:30 + Maria Żak – pierwsza msza gregoriańska
17:00 + Anna Makuła, + Mieczysław i Krystyna Miodek, zmarli
z rodziny Żurek
18:30 + Krystyna Guzik (od córki Anny)
20:30 Za Parafian
CZWARTEK 2.01
06:30 + Teresa Sowa (od zakładu pogrzebowego GABRIEL)
06:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 + Jan Kochana – 1. rocznica śmierci
08:00 + Helena, + Jan, + Czesław Szydło
18:30 + Antonina Rajtar (od Kazimierza Gibasa z rodziną)
PIĄTEK 3.01
06:30 O Boże błogosławieństwo w życiu zawodowym i osobistym dla Janusza
06:30 + Józef Halik (od Franciszka Macioła z rodziną z Naprawy)
07:00 + Melania – 27. rocznica śmierci, Józef
08:00 + Bronisław Szura
17:00 Ignacy Janduła w 1. rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie za pośrednictwem MB Częstochowskiej na dalsze życie oraz Szymon Namysło w 4. rocznicę urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo za przyczyną MB Częstochowskiej
18:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
18:30 + Wiesława Mysza – 19. rocznica śmierci, + Krystyna
i Władysław Sotniccy – 6. rocznica śmierci
20:00 + Krzysztof Zegarmistrz – 3. rocznica śmierci (od żony
i syna z rodziną)
SOBOTA 4.01
06:30 + Feliks, Maria Szymborscy, Danuta z domu Szymborska
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 + Zofia Kępa (od Kingi i Łukasza Pajorów z rodziną)
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB dla
Anny i Jerzego Leśniak w 40. rocznicę ślubu
08:00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Doroty w dniu urodzin
(od męża)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 We

wtorek ostatni dzień 2019 roku. O godz. 18:00 odprawimy uroczyste nieszpory, a po nich Mszę św. na zakończenie starego roku. Z Bogiem zakończmy ten mijający
rok. Podziękujmy za każde dobro, ale także przeprośmy
Boga za wszelkie słabości i grzechy. Wyrazem tego przebłagania i dziękczynienia będzie wspólny śpiew: Święty
Boże oraz Ciebie Boga wysławiamy.
 W środę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W czwartek o 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu „Chrystus na Krowodrzy”. W piątek spowiedź
od godz. 16:30, a o godz. 17:00 Msza św. dla dzieci.
 W sobotę nabożeństwo różańcowe z racji pierwszej
soboty miesiąca o godz. 17:45 w kościele. Wyjątkowo nie
będzie tego dnia Mszy św. dla chorych w kaplicy.
 W przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny przeprowadzi po
Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność kuchni św.
Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca.
 Trwa wizyta duszpasterska, zwana popularnie kolędą.
Pragniemy zanieść do Waszych domów Boże błogosławieństwo i wspólnie pomodlić się o wszystko, co ważne w Nowym Roku, a także porozmawiać o istotnych sprawach
dotyczących życia naszej parafialnej wspólnoty. O wizycie
zawiadamiają ministranci, roznosząc do domów kartki kolędowe. Dokładny program kolędy jest wywieszony przy wyjściach z kościoła, a także zamieszczony na naszej stronie
internetowej.
 Bardzo prosimy, aby na kolędę przygotować w mieszkaniu godne miejsce do modlitwy z krzyżem, zapalonymi
świecami oraz wodą święconą i kropidłem. Wodę można
w dowolnym czasie zabierać z przedsionka kościoła.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Stanisław Dziura (l. 68) z ul. Stachiewicza 27, Marcela Kania
(l. 88) z ul. Stachiewicza 25, Romana Wyrwicz (l. 84) z ul.
Batalionu Skała AK 6, Czesław Szewczyk (l. 87) z ul. Kluczborskiej 4 oraz Maria Sajler z ul. Łokietka 55.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
08:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
18:30 + Józefa Banach – 12. rocznica śmierci, + Michał
Banach
NIEDZIELA 5.01
06:30 Za Parafian
08:00 + Danuta Kiszak z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo i opiekę MB
09:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
09:30 + Henryk Znój
10:00 + Henryk Krzywonos
11:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św.
dla Julii
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 Za Emila i Stanisławę Rychlickich, Franciszkę-Marię
i Stanisława Trytek, Stanisławę i Jakuba Rychlickich
i zmarłych z ich rodzin
17:00 + Stanisław Janczar (od Anny i Michała Potępa)
18:30 + Jacek Trembecki (od cioci Oli)
20:30 + Jarosław Nowak – 12. rocznica śmierci, + Tadeusz
Nowak (ojciec)

Minęło jak jeden dzień
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły
w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony
(Mt 7,25).
Jak co roku w niedzielę św. Rodziny modlimy się
i dziękujemy za małżeństwa przeżywające swoje okrągłe jubileusze. Coraz więcej młodych unika zawierania
związków, zwłaszcza sakramentalnych, obawiając się,
że ślub będzie końcem ich dobrej relacji. A jednak
wciąż są wśród nas ludzie, którzy przeżyli razem 25, 30,
40 i więcej lat…

***
25 lat minęło jak jeden dzień… Tak naprawdę uświadamiamy
sobie ten fakt i pędzący czas patrząc na nasze dorosłe dzieci.
Bardzo często wraz z dziećmi, a mamy ich troje, wspominamy dawne czasy, kiedy były małe i wydaje nam się, że to
było tak niedawno. Niestety czas biegnie bardzo szybko,
a my razem z nim…

Państwo Magdalena i Tomasz Morga
Nie możemy powiedzieć, że było łatwo, bo to byłoby nieprawdą. W każdym związku są wzloty i upadki, tak jak na
początku związku trzeba zmierzyć się z różnego rodzaju problemami związanymi z brakiem doświadczenia, tak i w późniejszym okresie przychodzą inne kryzysy...
Zawierając związek małżeński oboje z mężem dokładnie wiedzieliśmy, czego pragniemy, jaką drogą mamy podążać i że
naszym drogowskazem jest wiara, a słowa przysięgi małżeńskiej: Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz
że cię nie opuszczę aż do śmierci były dla nas oczywiste. Ze
wszystkimi problemami, kryzysami, które pojawiały się
w naszym małżeństwie przychodziliśmy do Pana Jezusa, który jest obecny w naszym życiu w sakramencie małżeństwa.

To On pomaga nam, leczy nasze serca i uzdrawia wzajemne
relacje, trzeba tylko pozwolić Mu działać w swoim życiu. Oboje z mężem doświadczyliśmy uzdrawiającej mocy płynącej
z modlitwy.
Nasza współczesna mistyczka Alicja Lenczewska w swoim
dzienniczku zapisała wskazówki Pana Jezusa o modlitwie:

Modlitwa to jedność ze Mną. A przecież Ja jestem początkiem
i końcem wszystkiego co istnieje: Alfą i Omegą. Beze Mnie
nic uczynić nie możesz – nic co zawiera wartość pozytywną.

Jeżeli Pan Bóg w związku małżeńskim będzie na pierwszym
miejscu, to wszystko inne będzie na swoim miejscu (por. św.
Augustyn, przyp. red.). A z naszego doświadczenia śmiało
możemy stwierdzić, że im dłużej – tym lepiej!
M.T.M.
I: Trudno uwierzyć, że obchodzimy już 25-lecie naszego małżeństwa. To wielki dar i prawdziwy cud! Przeżyliśmy wiele
radosnych chwil, ale też momenty trudne, w których wytrwaliśmy przy sobie dzięki Bożej łasce i pomocy. Jestem głęboko
przekonana, że to moc sakramentu uzdalnia nas do wierności
sobie nawzajem i naszej przysiędze małżeńskiej, do wytrwałego przepraszania i przebaczania. Choć oczywiście najważniejsza jest miłość, na szczęście ona „zakrywa wiele grzechów”…;-)
P: Tak, uczucia są ważne, ale w codziennym życiu niekiedy
dominują podejmowane decyzje. Dlatego konieczne jest
utrzymywanie się w stanie wewnętrznego dialogu – z samym
sobą: moje uczucia i moje rozumowanie. Te dwie sfery mogą
się nawzajem wspierać albo zwalczać. Od naszej wolnej woli
zależy w znacznym stopniu, w którym z tych „światów” żyjemy. Małżeństwo rozkwita w wariancie harmonijnego dialogu
z samym sobą – wtedy automatycznie, bez wysiłku przenosimy ten dialog na harmonijną relację z żoną. Jak jest wola, to
jest i nastawienie na obserwację, zapamiętanie – jakich gestów potrzebuje, oczekuje moja żona. Nasze języki komunikacji były na początku bardzo różne, ale całkiem skutecznie
się „dotarliśmy” – samo się to jednak nie dzieje. Moim zdaniem musi być w tym wyborze i składnik emocjonalny, i rozumowy, muszą się wzajemnie uzupełniać i wspierać – szczególnie gdy w jednym z tych obszarów zachodzi jakiś chwilowy
kryzys. Te nasze 25 lat, a nawet dłużej, bo był też okres
wstępnej znajomości, a potem narzeczeństwa, to były różne
od siebie epoki, ale dominuje w nich wyraźny efekt pozytywnej ewolucji. Oboje jesteśmy tak różni od samych siebie
sprzed 25 lat… Nie chodzi oczywiście o proces starzenia się,
ale o korzystną przemianę wielu cech. Myślę, że taki efekt
może powstać tylko w wyniku konstruktywnego dialogu naszej wolnej woli z wolą Boga.
I: W codziennym zagonieniu trzeba znaleźć czas dla siebie
nawzajem, na drobne wyrazy miłości i troski, na okazywanie
akceptacji i przyjaźni. Bo w małżeństwie przyjaźń jest niezbędna, wspólne pasje, zaufanie... Wielką pomocą w realizowaniu życiowego powołania, także małżeńskiego, jest zaufanie Bogu. On nas umacnia i uzdalnia do prawdziwego dobra,
gdy Jego miłość wypełnia nas, uświęca i ubogaca także nasze
relacje z innymi ludźmi.
dokończenie na str. 4

Minęło jak jeden dzień
dokończenie ze str. 3
P: Zgadza się – konieczne jest budowanie dobrej relacji.
I z Bogiem, i ze współmałżonkiem. Pewnym elementem diagnostycznym jest posiadanie wspólnych skrótów myślowych,
powiedzonek, zachowań w pełni zrozumiałych tylko dla nas,
wywodzących się ze wspólnie spędzonych chwil – tych przyjemnych, ale często i pamiątek ze wspólnego pokonywania
trudności. Jednak takie porozumiewawcze zwroty, gesty nie
powstają celowo – niekiedy trzeba wielu wspólnych chwil
i akcji, żeby zaistniały spontanicznie. Nawet jeżeli pamięć
płata nam figla i wydaje nam się, że wspólnie przeżyte ćwierć
wieku minęło „jak jeden dzień”, to wystarczy się uchwycić
tych śladów i cała historia tych 25 lat odżyje potwierdzając,
że przed laty dokonaliśmy właściwego wyboru, choć być może wtedy i niekiedy potem „na zdrowy rozum” nie wszystko
na to wskazywało.
I.P.K.

***
Czy moje -dzieści lat małżeństwa minęło jak jeden dzień? Na
szczęście nie. Tak wiele wspólnych przeżyć, doświadczeń,
czasem lepszych, czasem gorszych, ale jednak w sumie udanych i szczęśliwych – więc nie chciałabym wcale mieć wrażenia, że „zleciało nie wiadomo kiedy”. Oczywiście, bywało
trudno. Ale myślę, że „bez trudności nie ma wartości”, czyli
to, co przychodzi bez żadnego wysiłku, jest nic niewarte.
I nie to jest najważniejsze, żeby problemów w małżeństwie
nie było, ale to, by umieć je rozwiązywać, a przede wszystkim CHCIEĊ je rozwiązywać.
Moje recepty na udane życie małżeńskie i rodzinne? Podstawa to zawierzenie Bogu wszystkiego i modlitwa o postawę
miłości, taką jak w hymnie św. Pawła. Młody człowiek u progu małżeństwa nie zawsze ma świadomość, jak to jest ważne, ale to ogromna rola rodziców i wiem, że na naszych rodziców mogliśmy z mężem liczyć. Nie tylko w modlitwie
zresztą. Moim zdaniem jedną z najważniejszych rzeczy
w rodzinie jest umiejętność stawiania się w sytuacji drugiego
człowieka i patrzenia na siebie jego oczami.
Muszę przyznać, że często, kiedy mój mąż mnie czymś zirytuje lub sprawi przykrość, staram się zaraz pomyśleć, czy aby
ja kiedyś też nie zachowałam się tak samo. No i niestety
przeważnie szybko mi się przypomina, że tak właśnie było.
Nie muszę wcale tego mówić, ważne, że zmienia się moje
wewnętrzne nastawienie i czuję od razu przypływ wyrozumiałości dla małżonka. Myślę, że trzeba także pamiętać o zasadzie, według której ani wina, ani racja nigdy nie leżą w 100%
po jednej stronie. W moim małżeństwie i w mojej rodzinie
zawsze ważne było, aby mieć jakieś wspólne pasje i wspólne
zajęcia, rodzinne spotkania, wyjazdy i oczywiście święta.
A w codziennym życiu trzeba pamiętać, że lepsza uczciwa,
mądra kłótnia niż głupie milczenie i obrażanie się. Staram się
ze wszystkich sił, choć mi niełatwo, pierwsza wyciągać rękę

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Państwo Iwona i Przemysław Korohoda
na zgodę. Moim zdaniem jedną z recept na udany związek
jest nieustanna praca nad sobą i nad codziennymi kompromisami.
Jestem szczęśliwą żoną od 30 lat i dziękuję Bogu zarówno za
dobrego męża, jak i za wspaniałych teściów, którym zawdzięczam bardzo wiele. Wszystkim planującym małżeństwo życzę
dużo cierpliwości i wytrwałości, a jeśli mogłabym coś doradzić, to: przyjrzyjcie się waszym przyszłym teściom i temu,
jak żyją rodziny waszych wybranków – wiele wzorców rodzinnych powielanych jest w kolejnych pokoleniach!

Parafianka

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 30.12
1 J 2,12–17; Ps 96; Łk 2,36–40
WTOREK 31.12
1 J 2,18–21; Ps 96; J 1,1–18
ŚRODA 1.01
Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22–27; Ps 67; Ga 4,4–7;
Łk 2,16–21
CZWARTEK 2.01
św. Bazylego Wielkiego

i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów
Kościoła
1 J 2,22–28; Ps 98; J 1,19–28
PIĄTEK 3.01
1 J 2,29–3,6; Ps 98; J 1,29–34
SOBOTA 4.01
1 J 3,7–10; Ps 98; J 1,35–42
NIEDZIELA 5.01
Syr 24,1–2.8–12; Ps 147;
Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

