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Drogi Księże
Prałacie Janie!
Z okazji imienin
pragniemy złożyć bardzo
serdeczne życzenia
obfitych Bożych łask oraz dużo zdrowia
i radości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej
kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze
będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja
niech przygarnia Cię do swego serca
i wspiera na drodze Twojego
powołania.
Wdzięczni Parafianie

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 2,41–52/

Jak pięknieje miłość
Ta Ewangelia opowiada o takim
zjawisku w życiu duchowym, które
nazywamy strapieniem. Strapienie
to stan, w którym człowiek z bólem
serca szuka Boga i nie może Go
znaleźć. Takiego stanu doświadcza
każdy człowiek, który wchodzi na
drogę pogłębionej relacji z Bogiem.
Doświadczyli tego też Maryja i Józef.
Bóg jednak nigdy się nie gubi. Jest
zawsze na swoim miejscu, to znaczy
przy nas. Musimy jednak doświadczyć Jego pozornej nieobecności,
aby oczyściła się i wypiękniała nasza
miłość i aby została wypróbowana.
Gdyby Jezus nie został w świątyni,
dużo mniej wiedzielibyśmy o miłości
Maryi i Józefa do Niego.
Czemuście Mnie szukali? – od Bożego Narodzenia Boga nie trzeba

szukać. On po prostu jest we
wszystkim, co należy do Niego.
A do Niego należy wszelkie dobro,
a więc każdy człowiek, każde Boże
stworzenie i wszelkie Boże działanie.
On jest we wszystkim, co nie jest
Mu wrogie.
Św. Ignacy z Loyoli nazwał znajdowanie Boga we wszystkim najwyższą formą pobożności, wyższą od
długich modlitw w kościele. Być może nam dziś Jezus powiedziałby:

Po co tyle się modlicie, skoro nie
umiecie mnie znaleźć w waszej
codzienności? Czy nie wiedzieliście,
że znaleźć mnie możecie wokół siebie, w każdym waszym bracie i każdej siostrze, a modlitwa ma tylko
w tym pomagać?
Na podstawie: „Deon”

Opowieść Wigilijna
Święta Bożego Narodzenia to święta niezwykłe,
oczekiwane przez cały
rok. To czas duchowego
wzrostu oraz budowania
i zacieśniania relacji rodzinnych i przyjacielskich.
Jak wyglądały pół wieku
temu? Co było w nich
ważne? I ile przetrwało
do dziś?
Oto
krótka
historia
Świąt Bożego Narodzenia
opowiedziana przez tych,
którzy zechcieli podzielić
się ze mną swoimi wspomnieniami z lat dzieciństwa.

23 grudnia

różne kolory. Choinka zawsze
była prawdziwa. Zapach jodły
i świerku nieodłącznie towarzyszył tej chwili oczekiwania
przed Wigilią.
Nie było jeszcze lamp, więc
na drzewku jaśniały świece
w metalowych lichtarzach.
Było to bardzo niebezpieczne.
Często od świeczek zapalała
się wata, imitująca śnieg, a raz
zajęła się nawet firanka w pobliżu choinki.

Był to dzień przygotowań
przed najważniejszym dniem
w roku. W całym domu unosił
się zapach gotowanych grzybów, pasty do podłogi, nawet
Sidoluxu do czyszczenia mosiężnych klamek. Cała rodzina
brała udział w przygotowaniach.
Ubierano choinkę. Zawsze
robiły to dzieci. Dekorowały
drzewko ciastkami, gwiazdka24 grudnia
mi, bombkami z bibuły, aniołkami, szyszkami malowanymi Rok 1944. Co noc Niemcy
farbą, jabłkami, łańcuchami, dokonują nalotów, Rosjanie
cukierkami z krochmalu ziem- strzelają z armat. A w domu
niaczanego, barwionego na u babci pierwsza Wigilia, jaką

pamiętam. Bez ojca. Na stole
ziemniaki w mundurkach
i ogony od śledzi. Kapusta
z cebulą, okraszona olejem
lnianym. Niewiele. Ale też niewiele trzeba. Potem ojciec
wrócił z wojny. Na kolejnym
wigilijnym stole było nieco więcej potraw: leszcze smażone,
śledzie, pierogi z grzybami,
nazbieranymi w lesie.
Dokończenie na str. 3

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 28.12
06:30 + Apolonia, Władysław, Adam Sałas, Anna Sołtysik, Zofia,
Bolesław Woch
06:30 + Jan, Helena Panek oraz Tadeusz, Maria Klejdys
07:00 + Stanisław Brzezicki (od sąsiadów: Stęplewska, Waśniewska,
Bławatka)
07:00 + Maria Maślona
07:00 + Tadeusz Nowak
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Renaty w dniu
urodzin
18:30 + Jan Maziarz – 1. rocznica śmierci
WTOREK 29.12
06:30 + Rafał Parylak – 3. rocznica śmierci
07:00 + Stanisław Brzezicki (od rodziny Fołtów)
07:00 + Joanna Stokłosa (od Wandy z rodziną)
07:00 + Tadeusz Nowak
07:00 + Natalia Leszczyńska
08:00 + Władysława Buczak
18:30 + Stanisław Nowak w 30. rocznicę śmierci
ŚRODA 30.12
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
06:30 + Irena – 10. rocznica śmierci
07:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Krzysztofa
i Marii z okazji 36. rocznicy ślubu oraz potrzebne łaski
i Boże błogosławieństwo dla dzieci: Michała i Barbary
07:00 + Stanisław Brzezicki (od dyrekcji, grona pedagogicznego
i pracowników SP w Rytrze)
08:00 + Helena, Stanisław, Eugeniusz, Maria i Jan
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 31.12
06:30 + Kazimierz Urban w 6. rocznicę śmierci
07:00 + Bronisława Wójcik – 9. rocznica śmierci
07:00 + Tadeusz Nowak
08:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Danuty Karp
08:00 + Stanisław Brzezicki (od Emila z żoną)
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Bożeny
i Sławomira z racji 32. rocznicy ślubu oraz ich dzieci
18:30 + Melania, Julian Żądło oraz + Jan Penarski
18:30 + Franciszek i Magdalena Stawowscy
PIĄTEK 01.01
06:30 + Urszula Zbroja – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Mieczysław Rój
09:30 + Stanisław Brzezicki (od Krzysztofa i Katarzyny Boguckich z dziećmi)
10:00 + Andrzej Kajitoch – 8. rocznica śmierci
11:00 + Stanisław Motyka – 11. rocznica śmierci
12:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Adasia
Strzebońskiego i całej jego rodziny
12:30 Dziękczynna za łaskę powrotu do zdrowia z choroby nowotworowej dla Jana
17:00 + Maria Witkowska – 25. rocznica śmierci
18:30 + Bogusław Bień – 3. rocznica śmierci, + Kazimierz Stryjek
i Maria, Henryk Fita
20:30 + Tadeusz Nowak
SOBOTA 02.01
06:30 ——————————————————————————————
07:00 ——————————————————————————————
08:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
08:00 + Marianna Wójtowicz (od męża Stanisława)
08:00 + Tadeusz Nowak
08:00 + Zbigniew Nuciński (od rodziny Krztoniów)
18:30 + Stanisław Brzezicki (od Eli i Eweliny z Piwnicznej)
NIEDZIELA 03.01
06:30 Za Parafian
08:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Małgorzaty i Kazimierza Zimny z okazji 35. rocznicy ślubu oraz ich dzieci
09:30 + Józef i Janina Smołkowicz
10:00 + Urszula Zbroja – msza gregoriańska
11:00 + Bronisław Szura – 2. rocznica śmierci, o dar życia wiecznego
12:30 + Tadeusz Brychcy w 20. rocznicę śmierci
17:00 + Stanisław Brzezicki (od pracowników firmy Progres i Logbud)
18:30 + Weronika i Antoni Gałucha
20:30 + Mieczysław Dudzik – 5. rocznica śmierci oraz Marta Ziębicka

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

na Mszach św. o godz. 9:30, 11:00 i 12:30 kolędy
zaśpiewa zespół dziecięcy z Ukrainy. Będzie można
także nabyć płyty z ich muzyką.

W

czwartek ostatni dzień 2015 roku. O godz. 18:00 odprawimy uroczyste nieszpory, a po nich Mszę św. na zakończenie starego roku, aby z Bogiem go zakończyć.
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

piątek Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym.

 Tego

dnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Ze spowiedzi będzie można skorzystać podczas każdej Mszy świętej.

W

sobotę Msza św. dla chorych i starszych o godz.
11:00 w kaplicy, a nabożeństwo różańcowe z okazji pierwszej soboty miesiąca o 17:45 w kościele.

W

przyszłą niedzielę oraz w Święto Trzech Króli dziewczynki ze scholi będą rozprowadzać kadzidełko i kredę,
a ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie ich wyjazdu wakacyjnego.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w tym tygodniu odeszła do wieczności. Jest to śp.:
Anastazja Dumka z ul. Stachiewicza 31.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
28.12 PONIEDZIAŁEK
Święto Św. Młodzianków
Męczenników
1 J 1,5–2,2; Ps 124; Mt 2,13–18
29.12 WTOREK
1 J 2,3–11; Ps 96; Łk 2,22–35
30.12 ŚRODA
1 J 2,12–17; Ps 96; Łk 2,36–40
31.12 CZWARTEK
1 J 2,18–21; Ps 96; J 1,1–18
01.01 PIĄTEK
Uroczystość Świętej Bożej

Rodzicielki Maryi
Lb 6,22–27; Ps 67; Ga 4,4–7;
Łk 2,16–21
02.01 SOBOTA
Św. Bazylego Wlk.
i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów
Kościoła
1 J 2,22–28; Ps 98; J 1,19–28
03.01 NIEDZIELA
Syr 24,1–2.8–12; Ps 147;
Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

Dokończenie ze str. 1

W tym dniu nie wolno było nic robić,
był to dzień święty. Nie mogliśmy sprzątać, szyć, pracować. Kolację rozpoczynaliśmy dopiero wtedy, gdy pierwsza gwiazdka pojawiła się na niebie. Śpiewaliśmy „Bóg się rodzi”
i składaliśmy sobie życzenia. Potem zasiadaliśmy do
stołu. Obrus, sianko, opłatek, przyniesiony przez organistę
z kościoła. Wszystko to znajdowało się na tym niezwykłym
stole, na którym nawet najprostsze jedzenie smakowało lepiej
niż w dzień powszedni. Barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa, karp, kapusta z grochem. Wspomnienia zapachów, które
pozostają z nami do końca życia.
Prezenty pod choinką były naprawdę małymi upominkami,
bardzo często praktycznymi. Mogły to być rękawiczki, czapka,
lalka, piórnik, książki, bajeczki.
Pamiętam, gdy pod choinką znalazłem gumową piłkę. Już
kolejnego dnia poszliśmy grać nią na śniegu. Niestety w pobliżu
znajdowało się ogrodzenie z drutu kolczastego. Piłka zawiesiła
się na jednym z kolców i to był jej smutny koniec. A mama,
gdy się o tym dowiedziała, sprawiła mi lanie.
Po kolacji wspólnie śpiewaliśmy kolędy. W mieszkaniach obok
było słychać różne głosy, nucące melodię za melodią. Tego dnia
wszyscy śpiewali, cieszyli się z przyjścia na świat Zbawiciela.
Bardzo często nawet z małymi dziećmi szło się na Pasterkę.
Do kościoła mieliśmy półtora kilometra. Ze spaceru pamiętam
mróz i płatki śniegu. Przy świetle gwiazd nieraz było widać,
jak srebrzą się w poświacie księżyca zaspy. Noc była cicha
i spokojna, a śnieg skrzypiał pod nogami.
25 grudnia

Dzień niezwykle uroczysty. W mało którym domu gotowano
tego dnia. Wspólnie jedliśmy śniadanie, odwiedzaliśmy najbliższych. Zjadaliśmy potrawy z kolacji wigilijnej, a także inne,
przygotowane na ten dzień smakołyki: pieczone schaby, króliki,
kiełbasy. Wszystko wędzone, pieczone. Bez chemii. Po prostu
smakowite.
Święta, które pamiętam, były spokojne. Bez pędu, komercji.
Wszystko odbywało się powoli, w skupieniu celebrowano każdy
moment, każdą chwilę.
Kiedyś cieszono się przede wszystkim wspólnie spędzonym
czasem. Wspólnym posiłkiem. Wspólnym przeżywaniem świąt.
Przygotowywano bombki, łańcuchy, ozdoby. Sprzątano, polerowano wszystko do połysku. Śpiewano kolędy na cały głos. Dziś
ludzie boją się śpiewać, wstydzą się otworzyć, radować. Przeżywać całym sobą. Zamknęliśmy się w sobie. Boimy się naszych
uczuć, boimy się okazać radość.
Czy jednak Święta Bożego Narodzenia można przeżywać tylko
w swoim sercu? Nie dzieląc się radością z narodzin Zbawiciela
z innymi?
M.Cz.
Dziękuję Państwu Królikowskim za pomoc w przygotowaniu artykułu, za ich niezwykłą Opowieść, za wspólnie spędzony czas oraz życzę Wesołych Świąt.

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 2015 r. obchodzili okrągłe jubileusze
25-lecia i 50-lecia Sakramentu Małżeństwa.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Pary świętujące w 2015 roku
srebrną i złotą rocznicę Sakramentu
Małżeństwa, które do dnia 18 grudnia
zgłosiły się w zakrystii:
50 – LECIE MAŁŻEŃSTWA









Kazimiera i Wiktor Kolasa
Krystyna i Mieczysław Plebankiewicz
Krystyna i Bogusław Sasuła
Maria i Stanisław Wabik
Teresa i Tadeusz Winiarscy
Elżbieta i Stanisław Włodarczyk
Krystyna i Ryszard Zaczyńscy
Kazimiera i Zdzisław Zastawnik
45 – LECIE MAŁŻEŃSTWA



Krystyna i Józef Błachut
25 – LECIE MAŁŻEŃSTWA




Wioletta i Artur Bochenek
Ewa i Marek Zubel

Wspólnota
Domowego Kościoła
naszej Diecezji
serdecznie zaprasza małżonków,
którzy pragną pogłębiać relacje
z Panem Bogiem oraz w duchu
wiary chcą umacniać swoją więź,
zadbać o miłość, piękno i ciągły
rozwój swojego małżeństwa do
wspólnoty Domowego Kościoła powstającej przy naszej
parafii (spotkania odbywają się raz w miesiącu).

* * *
Zainteresowanych zapraszamy do:




kontaktu z Anną i Zbigniewem Szymanek
(tel. 790-227-399 lub e-mail: zbigania@wp.pl) lub
pozostawienia w zakrystii swojego nr. telefonu lub
przybycia na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w sali nr 6 naszego domu parafialnego w dniu
07.02.2016 r. (niedziela) o godz. 18.00.

W kolejnym numerze biuletynu zamieścimy
więcej informacji na temat Domowego Kościoła.
W przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny
przeprowadzi po Mszach św. zbiórkę do puszek na
działalność kuchni dla ubogich św. Jadwigi.
Bóg zapłać za każdy dar serca.

Święto Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
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.

WIZYTA
DUSZPASTERSKA
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 jak co
roku zawiadamiają ministranci. 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.

KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA
Pokoloruj obrazki i rozwiąż rebus

