MODLITWA ZA RODZINĘ BŁ. JANA PAWŁA II

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi.
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez
Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, «narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się
mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą
nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny
z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki
wieków. Amen.
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LITURGIA SŁOWA

Czytanie I: Lb 6,22-27 * Ps 67 * Czytanie II: Ga 4,4-7
Ewangelia: Łk 2, 16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli
o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im
pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili,
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli
i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus,
którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto słowo Pańskie
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W piątek święto Trzech Króli. Msze św. w porządku niedzielnym. Post piątkowy nie
obowiązuje.
Do chorych będę chodził w tym miesiącu w czwartek przed południem.
Za tydzień zapraszam wszystkie dzieci na Mszę św. o godz. 1130. Po Mszy odbędą
się jasełka i konkurs kolęd.
PLAN KOLĘDY: ŻYRÓW – Poniedziałek (2.01) i Wtorek (3.01); WOLA
ŻYROWSKA i ŻYRÓWEK – Środa - 4.01; GOŚCIEŃCZYCE (od Pani Hansen
w stronę Prażmowa) – Czwartek - 5.01 – po południu; GOŚCIEŃCZYCE (od
strony Żyrówka do końca) - Sobota (7.01 – od rana). NOWE GOŚCIEŃCZYCE –
Poniedziałek – 9.01 (przed południem); MIROWICE (ul. Piaseczyńska i za rzeką) Poniedziałek – 9.01 (po południu); MIROWICE – ul.Wspólna – Wtorek – 10.01 (po
południu); MIROWICE WIEŚ – Środa – 11.01; BŁONIE + DOBRZENICA
(ul.Poprzeczna) – Czwartek 12.01; DOBRZENICA (do końca) – Piątek – 13.01;
KOLONIA GOŚCIEŃCZYCE – Sobota - 14.01.
Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: Ś.P. Jan GÓRECKI (l. 63) z
Nowego Prażmowa. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele we wtorek o godz.4
1300„Bóg
. Wieczny
odpoczynek
… na pokrycie kosztów druku naszej gazetki
zapłać”
za ofiary
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NA POCZĄTKU

Pierwsza księga Pisma Świętego – księga Rodzaju, rozpoczyna się od tych właśnie słów:
„Na początku”

.

Czas osiąga swoją pełnię na peryferiach
wielkiego świata, w osadzie biedaków, w
sercu Kobiety, która powiedziała Bogu:
TAK.
Całe
pokolenia
Izraelitów
wypełniały czas tęsknotą oczekiwania na
przyjście Zbawiciela. Znano dobrze stare
proroctwo Izajaszowe o „Pannie, która
pocznie i porodzi Syna" (zob. Iz 7,14) Wybawiciela narodu. Stąd każda kobieta
w Izraelu tęskniła,
aby być tą wybraną matką Mesjasza.
Posiadanie potomstwa,
wielodzietność miała
w rodzinach
żydowskich wymiar
jak najbardziej
religijny. Wydawało
się, że to właśnie ten
rwący nurt tradycji,
tęsknoty, tak
rozumianej religijności
doprowadzi do pełni:
do oceanu
wypełnionych
obietnic. Maryja idzie
pod prąd, chce dotrzeć
do źródła - bo w nim
jest początek pełni. Oddaje się Bogu
całkowicie do dyspozycji, z duszą i
ciałem: „Oto Ja, służebnica Pańska".
Ślub dziewictwa nie był znany w
Izraelu, a nieposiadanie dziecka
uważano za przekleństwo i znak kary
Bożej. Maryja idzie pod prąd by dojść
do pełni. Tylko miłość nadaje sens
upływającym chwilom. To przez
miłość możemy żyć pełnią czasu.
Znane jest powiedzenie sługi Bożego
księdza prymasa Wyszyńskiego:
„Świat powiada: czas to

pieniądz. A ja wam mówię - moje dzieci czas to miłość". Pod sercem Maryi czas
osiąga swoją pełnię przez Jej miłość całkowity dar z siebie. W tej pełni Bóg
objawia pełnię miłości do człowieka. „Bóg
posłał swojego Syna (...) abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód
tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do
serc naszych Ducha Syna swego, który
woła: Abba, Ojcze!" (zob.
Ga 4, 4-6). Dobrze znamy
to najważniejsze Imię Boga:
„Ojcze nasz", a jego treść
odkrywamy „przez
Chrystusa z Chrystusem i w
Chrystusie". Hebrajskie
„abba" ma trochę inne
zabarwienie emocjonalne
niż nasze „ojcze". Gdy
dziecko jest małe i uczy się
mówić, nie używa słowa
„ojcze", ale tata, tato, tatusiu. Również w języku
hebrajskim: abba to dwie
proste sylaby,
przypominające gaworzenie
dziecka, podobnie jak nasze
tata. Abba - to wyznanie
miłości, ufności, odkrycie życiodajnej
komunii, która zanurza nas w pełni
wolności. Nie jesteśmy już
niewolnikami upływającego czasu;
pojawiających się zmarszczek,
siwiejących włosów, trudnych do
przyjęcia zdarzeń.
„Czas to miłość” - oto
Nowy Rok 2012, czas, który jest nam
dany i zadany, abyśmy wypełnili go
miłością. Amen.
x. Proboszcz

Czwartek (7.01)
Godz. 1700 – MIROWICE
Godz. 1800 - WILCZA WÓLKA
Piątek (8.01)
Godz. 1800 - RACIBORY
Sobota (9.01)
Godz. 1700 – NOWY PRAŻMÓW: UL. AKACJOWA I LEŚNA
Poniedziałek (11.01)
Godz. 1700 - Łoś: ul. Meliorantów, Morelowa i Wiśniowa, NOWY
PRAŻMÓW do wiaduktu.
Godz. 1800 - NOWY PRAŻMÓW (od Zawodnego do wiaduktu)
Wtorek (12.01)
Godz. 1700 – KORYTA
Godz. 1800 – PARCELA WOLI PRAŻMOWSKIEJ
Czwartek (14.01)
Godz. 1700 – LUDWIKÓW i WOLA PRAŻMOWSKA do biblioteki
Godz. 1800 - WOLA PRAŻMOWSKA do końca,
Piątek (15.01)
Godz. 1800 - WĄGRODNO + KAMIONKA
Sobota (16.01)
Godz. 1700 - WOLA WĄGRODZKA
Wtorek (19.01)
Godz. 1700 - GOŚCIEŃCZYCE + NOWE GOŚCIEŃCZYCE
Godz. 1800 - KOLONIA GOŚCIEŃCZYCE
Środa (20.01)
Godz 1800 - ŻYRÓW
Czwartek (21.01)
Godz 1800 – WOLA ŻYROWSKA + ŻYRÓWEK
Piątek (22.01)
Godz. 1800 - MIROWICE WIEŚ i CHUDOWOLA
Sobota (23.01)
Godz. 1800 – DOBRZENICA
Poniedziałek (25.01)
Godz. 1800 – BŁONIE, SŁONAWA, SŁONAWKA
Wtorek (26.01)
Godz. 1700 – PARCELA PRAŻMÓW
Środa (27.01)
Godz. 1800 - ZAWODNE
Piątek (29.01)
Godz. 1700 - PRAŻMÓW I (od Państwa Leśniaków do kościoła z
bocznymi ulicami)
Godz. 1800 - PRAŻMÓW II (od kościoła do Zawodnego z bocznymi
ulicami)

