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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 2,22–40/

Bóg nam ofiarowany
Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, by ofiarować
Go Bogu. Symeon i Anna rozpoznali jednak w Nim Boga,
który ofiarował się nam –
ludziom. Skoro człowiek ma
takie trudności w ofiarowaniu
się Bogu, to Bóg postanowił
ofiarować się człowiekowi. Bóg
nie może patrzeć bezczynnie
na taki brak miłości w świecie.
Człowiek nie chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. O tym mówi wspominane dziś uroczyście ofiarowa-

nie Pana Jezusa w świątyni.
To ofiarowanie wypełniło się
bez reszty na krzyżu.
Szukając sił do codziennego
ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy sam
ofiarował się nam. On jest dla
nas! I nie dlatego, że jesteśmy
tacy wspaniali, ale dlatego, że
po prostu jesteśmy. Już samo
nasze istnienie jest dla Boga
wielką radością. Cieszmy się
i my Jego obecnością, tym, że
On jest Bogiem bliskim nam,
bezgranicznie nam oddanym.
Na podstawie „Deon”

Szanowni Jubilaci!
Z tej szczególnej okazji
uroczystego jubileuszu
Waszego
małżeństwa
życzymy Wam zdrowia,
obfitości Bożego błogosławieństwa,
abyście
otoczeni ludźmi, których
kochacie, szli dalej przez życie, trzymając
się mocno za ręce. Zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć.
Dziękując dobremu Bogu za wzrost i trwałość
Waszej miłości, za wszystkie dobre chwile
i pokonane trudności, przyjmijcie życzenia
nieustającej
miłości,
zgody
i
radości
na następne lata wspólnego podróżowania...
do kolejnych jubileuszy!

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
W Niedzielę Świętej
Rodziny w naszym kościele o godzinie 12:30
odprawiana jest uroczysta Eucharystia w intencji małżonków, którzy
w bieżącym roku obchodzili 25. lub 50. rocznicę
zawarcia
sakramentu
małżeństwa.
Wydarzenie to stanowi
też okazję do refleksji
nad mocą i znaczeniem
tego sakramentu, trudami i radością dni powszednich oraz nad tym,
jak wspólnie żyć, by siebie nawzajem nie opuścić
aż do śmierci. O receptę
na udane życie małżeńskie zapytaliśmy kilka par
obchodzących w tym roku
srebrne lub złote gody.
Oto, co nam powiedzieli nasi Jubilaci…

Odrobina cudu
‒ Jak udało się nam wytrzymać ze sobą tyle lat? – Chyba tylko cudem… - z uśmiechem przyznają państwo
Rozalia i Andrzej Siwek. –
Drugi człowiek zawsze jest
inny i to trzeba umieć zaakceptować, bo człowiek człowiekowi jest potrzebny.
W naszym przypadku najgorsze były pierwsze dwa
lata, kiedy doświadczając
różnych trudności życiowych, dokładnie poznawaliśmy siebie nawzajem. Każdy następny rok był już coraz lepszy. Ale by tak było,
konieczny jest wzajemny
szacunek, przyjaźń, zaufanie i jakieś zasady moralne
‒ żeby chcieć dochować
wierności i miłości. Nie wolno też trwać w gniewie –
możemy się kłócić, możemy
się ze sobą nie zgadzać, ale

Państwo Rozalia i Andrzej Siwek

codziennie powinniśmy ze
sobą rozmawiać i nawzajem
sobie przebaczać.
Oparcie w Bogu
‒ Ja przez kilka lat przed
ślubem modliłam się o poznanie dobrego, religijnego
męża.
Mój mąż także modlił się
o poznanie dobrej, wierzącej

żony – opowiadają państwo
Dorota i Paweł Torczyńscy.
I pewnego dnia, gdy wracałam z nabożeństwa różańcowego, zagadnęła mnie
jakaś pani i zaprosiła do
siebie na herbatę. To była
moja obecna teściowa i właśnie wtedy poznałam mojego męża.

Dokończenie na str. 3

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 29.12
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Krzysztofa
i Marii w 35. rocznicę ślubu oraz ich rodziny
06:30 + Katarzyna i Józef oraz synowie Józef i Stanisław
07:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
07:00 + Marianna Drążek
07:00 + Karolina Sokołowska; + Karolina i Mateusz Rachwalik
07:00 + Franciszka Pardała
08:00 + Stanisław Nowak – 29. rocznica śmierci
18:30 + Ludmiła Kołodziej (od Stanisława z rodziną)
WTOREK 30.12
06:30 + Jerzy Reklewski (od sąsiadów z ul. Opolskiej 61)
07:00 O Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej dla
Kingi Kozik z racji 18. urodzin
07:00 W 74. rocznicę intronizacji Serca Pana Jezusa w rodzinie
Mokrzyckich z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny
i szczęśliwą wieczność dla zmarłych
07:00 + Alfreda i Józef Kubat
07:00 + Władysław Job w 64. rocznicę śmierci i żona Maria
w 13. rocznicę śmierci
08:00 + Adam Anioł – msza gregoriańska
18:30 + Stefan Cybura
ŚRODA 31.12
06:30 + Bronisława Wójcik – 8. rocznica śmierci
07:00 + Kazimierz – 5. rocznica śmierci
07:00 + Krystyna Mokrzycka w 6. rocznicę śmierci
08:00 + Ludmiła Kołodziej (od chrześnicy z rodziną)
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Sławomira
w 31. rocznicę ślubu oraz synów Łukasza i Mateusza
18:30 + Bolesław Bujas – 8. rocznica śmierci
18:30 + Melania i Julian Żądło, Jan Penarski
CZWARTEK 01.01
06:30 + Stanisław Motyka – 10. rocznica śmierci
08:00 + Mieczysław Rój
09:30 + Janina i Stanisław Pawlikowscy oraz rodzice
10:00 + Krystyna Haber – o radość życia wiecznego
11:00 Dziękczynna z prośbą o pomoc dla związku Magdy
i Tobiasza
12:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy
i Andrzeja Jakubik w 60. rocznicę ślubu
12:30 Za Parafian
12:30 + Franciszek Chudzik (od pracowników Sądu w Chrzanowie)
17:00 Mieczysław Krawczyk w 5. rocznicę śmierci i w dniu imienin
18:30 + Franciszek Chudzik (od sąsiadów)
20:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgosi i jej rodziców

M SZA L N E
PIĄTEK 02.01
06:30 + Józef Tułacz
07:00 W dniu imienin ks. Arcybiskupa Archidiecezji Lwowskiej Mieczysława Mokrzyckiego z prośbą o dary Ducha św., błogosławieństwo Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej, zdrowie i siły
w ciężkiej pracy
07:00 + Janina Walczyk i + Stanisław Ostrowski
08:00 + Adam Cięcielowski w 18. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
17:00 + Helena i Jan oraz Czesław Szydło
18:30 Dziękczynna z prośbą o pomoc dla Jadwigi z rodziną
20:00 + Henryk Browarnik
SOBOTA 03.01
06:30 –
07:00 Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Danuty i Tadeusza,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
08:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla
Danuty Kiszak z okazji imienin
08:00 + Adolfa, Stanisław, Jan, Karolina, Jan, Zofia
08:00 + Balbina, Halina, Stefania, Henryk, Irena
08:00 + Maria Śliwa (od p. Myszka i p. Dzik)
11:00 + Mirosława Strzałkowska – 1. rocznica śmierci
18:30 Intencja dziękczynna za szczęśliwą obronę doktoratu Małgorzaty
18:30 + Józefa i Henryk Polubiec i zmarli z rodziny
NIEDZIELA 04.01
06:30 Zmarli z rodziny Gawor: Maria, Stefan, Mieczysław, Jolanta
08:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Genowefy
Zdebskiej z okazji imienin
09:30 Małgorzata i Kazimierz Zimni – o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla nich i całej rodziny
10:00 + Bronisław Szura – 1. rocznica śmierci
11:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla pewnej rodziny
12:30 Dziękczynna przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II za
otrzymane łaski dla Marii
12:30 + Tadeusz Brychcy – 28. rocznica śmierci
17:00 + Joanna i Karol Kula, + Marian Kula
18:30 + Melania w 18. rocznicę śmierci oraz Józef
20:30 Za Parafian

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
29.12 PONIEDZIAŁEK
1 J 2,3–11; Łk 2,22–35
30.12 WTOREK
1 J 2,12–17; Łk 2,36–40
31.12 ŚRODA
1 J 2,18–21; J 1,1–18
01.02 CZWARTEK
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
MARYI
Lb 6,22–27; Ga 4,4–7; Łk 2,16–21

02.01 PIĄTEK
ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO
I ŚW. GRZEGORZA Z NAZJANZU,
BISKUPÓW I DOKTORÓW
KOŚCIOŁA
1 J 2,22–28; J 1,19–28
03.01 SOBOTA
1 J 2,29–3,6; J 1,29–34
04.01 NIEDZIELA
Syr 24,1–2.8-12; Ef 1,3–6.15–18;
J 1,1-18

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.






W środę ostatni dzień 2014 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 czwartek Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Msze św. odprawimy w porządku
niedzielnym.
W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiadamy

od godz. 16:30. Zapraszamy tego dnia do spowiedzi
również dzieci i młodzież gimnazjalną. O godz. 17:00 będzie dodatkowa Msza św., o 18:00 nabożeństwo z litanią
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o 20:00 Msza św.
dla młodzieży w dolnym kościele.


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



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.

Dokończenie ze str.1

Państwo Maria i Zbigniew Kobajło

Nasze życie jednak wcale nie
było łatwe, ponieważ oboje
jesteśmy ludźmi niepełnosprawnymi. Nawet nasi rodzice na początku byli przeciwni
naszym małżeńskim planom,
ponieważ bali się, czy damy
sobie radę. Jednak ksiądz,
który widział nas przed ślubem ciągle razem modlących
się w kościele stwierdził,
że będziemy dobrym i zgodnym małżeństwem.
Ponieważ ze względów zdrowotnych nie mogliśmy mieć
dzieci, postanowiliśmy, że
ofiarujemy swoje życie Bogu,
dlatego codziennie odmawiamy cały różaniec oraz Litanię
Narodu Polskiego. To Bóg
daje nam siłę do wspólnego
życia oraz stawiania czoła
problemom i ograniczeniom
zdrowotnym. Jemu powierzamy wszystkie trudności i modlimy się o ich rozwiązanie
według Jego woli.

Wartości wyniesione
z domu rodzinnego
‒ Jeśli chodzi o trwałość
małżeństwa, dużo zależy od
wychowania w domu rodzinnym – mówią państwo
Maria i Zbigniew Kobajło. –
To właśnie z domu wynosi
się pewne wartości czy
przekonania. Jeśli ktoś pochodzi z rozbitej rodziny,
gdy pojawią się problemy,
może uznać, że rozstanie
jest słusznym wyjściem,
ponieważ taki wzorzec zaczerpnął od własnych rodziców. My byliśmy wychowywani inaczej i pewnie to
też sprawiło, że się naprawdę kochamy. Pochodzimy
z rodzin, w których małżonkowie trwali przy sobie
i takie też w nas były przekonania. Zresztą trudy życia, konieczność ciężkiej
pracy i wychowania dzieci
zmuszały nas do tego, by

Państwo Dorota i Paweł Torczyńscy

razem stawiać czoła problemom. Ale by małżeństwo
przetrwało, na pewno trzeba umieć sobie nawzajem
wybaczać.
Oparcie w drugiej osobie
‒ Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, że jednym
udaje się przeżyć wiele
wspólnych lat, a inni się

rozstają – stwierdzają państwo Halina i Adam Michałowicz. ‒ Dawniej była większa bieda, ale ludzie myśleli
o tym, jak razem pokonywać trudności. Bo bardzo
ważne jest, by mieć oparcie
w drugiej osobie, by wiedzieć, że można liczyć na
siebie nawzajem.
E.W.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
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 świętą o godz. 12:30 zaproszeni
są szczególnie Małżonkowie, którzy w roku 2014
obchodzili okrągłe jubileusze 25- i 50 - lecia sakramentu małżeństwa.

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

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.

Pary świętujące w 2014 roku
srebrną i złotą rocznicę Sakramentu
Małżeństwa, które do dnia 21 grudnia
zgłosiły się w zakrystii:
60 – LECIE MAŁŻEŃSTWA



Halina i Daniel Sobolewscy
50 – LECIE MAŁŻEŃSTWA









Maria i Józef Czepiec









Dorota i Marek Maziarz

Emilia i Edward Furtak
Maria i Zbigniew Kobajło
Halina i Adam Michałowicz
Rozalia i Andrzej Siwek
Maria i Jan Świerk
Danuta i Zbigniew Zabdyr
25 – LECIE MAŁŻEŃSTWA
Grażyna i Wiesław Murzyn
Anna i Tadeusz Popek
Małgorzata i Przemysław Siudut
Dorota i Paweł Torczyńscy
Renata i Marian Zarywscy
Katarzyna i Stanisław Zoła

W I Z Y TA D U S Z PA S T E R S K A
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. Był również wydrukowany w naszym biuletynie tydzień temu.

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 bło-

gosławieństwo będzie dla
Sióstr nagrodą za oddaną
i wieloletnią służbę w naszej
wspólnocie.

