Drodzy Parafianie,
Rozpoczęliśmy
trudny rok związany z ograniczeniami wynikającymi z pandemii.
\
Przeżywamy kolędę dopasowaną do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Spotykamy
się na Mszy św. z mieszkańcami poszczególnych wiosek i ulic. Modlimy się za wszystkich
bez wyjątku, by potem w naszych rodzinach przeżyć modlitwę poświęcanie domu
i wyznać wiarę, że chcemy, aby Chrystus nas prowadził w tym nowym 2021 roku.
W zakończonym roku 2020 sakrament małżeństwa przyjęło zaledwie 8 par,
zostało udzielonych 42 chrztów i 60 razy żegnaliśmy podczas Mszy pogrzebowych
naszych parafian. Do I Komunii św. przystąpiło 35 dzieci a sakrament Bierzmowania
przyjęła 43 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii.
Z większych inwestycji parafialnych należy wymienić: parking, ogrodzenie
wokół kościoła, płaskorzeźba Trójcy Przenajświętszej wieńcząca ołtarz główny, a także
trwającą rozbudowę organów , budowę prospektu i nowej balustrady na chórze.
Ponieważ od marca frekwencja w kościele z powodu pandemii bardzo się
zmniejszyła, automatycznie spadły ofiary składane na tacę.
Tym bardziej więc dziękuje za zrozumienie, pomoc i odpowiedzialność za
utrzymanie i rozwój naszej parafii.
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Z OGŁOSZEŃ
❖ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Od jutra
w liturgii rozpoczynamy czas zwykły znaczony kolorem zielonym. Tradycyjnie
w wystroju kościoła i w śpiewie kolęd czas Bożego Narodzenia przeżywamy do
2 lutego czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego.
❖ W Środę - różaniec fatimski o godz. 1730.
❖ Osoby, które mogłyby ofiarować godzinę adoracji w tym tygodniu prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii.
❖ Sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 1000. Zapraszam chętnych do pomocy.
❖ Za nami pierwsze dni kolędy w czasie pandemii. Dziękuję reprezentantom Mirowic,
Wilczej Wólki, Raciborów i ulic: Akacjowej i Leśnej z Nowego Prażmowa za wspólną
modlitwę podczas Mszy kolędowych. Przypominam, że jeśli ktoś nie może
w tygodniu uczestniczyć we Mszy kolędowej w wyznaczonym terminie, wówczas
można po Mszy niedzielnej otrzymać w zakrystii pamiątki kolędowe a w domu
odmówić modlitwę poświęcenia mieszkania.
❖ MSZE KOLĘDOWE W TYM TYGODNIU
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
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Sobota (16.01): Godz. 1700 - WOLA WĄGRODZKA
„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku naszej gazetki
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 42, 1-4.6-7 * Ps 29 * Czytanie II: Dz 10,34-38

Ewangelia: Mk 1, 6b-11

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go,
mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz
do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi
się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha
Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie.
Oto słowo Pańskie
SYN UMIŁOWANY
Jak wiemy, uroczystość Objawienia Pańskiego, którą przeżywaliśmy
6 stycznia – łączy ze sobą trzy wydarzenia: pokłon Mędrców ze Wschodu, pierwszy
cud w Kanie Galilejskiej i chrzest Chrystusa w Jordanie. W każdej z tych
ewangelicznych scen Bóg objawia się człowiekowi jako Emmanuel – „Bóg
z nami”, by obdarzyć człowieka światłem wiary i drogą dobrej przemiany
poprowadzić nas do nieba. Trudno ułożyć hierarchię poszczególnych wydarzeń, ale
gdybyśmy mieli zastanowić się, które z nich jest objawieniem najważniejszym, to
niewątpliwie
dzisiejsza Ewangelia znalazłaby się na pierwszym miejscu. Dlaczego?
.
Mędrcy z Wschodu idąc za gwiazdą, którą ujrzeli na niebie jako znak narodzin
Króla, doszli do Betlejem i wyznali wiarę, oddając pokłon Dzieciątku.

Cud w
Kanie Galilejskiej tak
podsumowuje w swej Ewangelii św.
Jan: „Taki to początek znaków uczynił
Jezus.
Objawił
swoją
chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”
( J 2, 11). Widzimy więc, że obu tych
„objawieniach” występuje znak
gwiazda na niebie i przemiana wody
wino.
Przy
chrzcie
Chrystusa
w Jordanie jesteśmy zaproszeni
w samą głębię życia Boga w Trójcy
Świętej Jedynego. Wszystkie znaki,
które od Boga otrzymujemy są po to,
abyśmy „ poznali i uwierzyli miłości
jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16).
Czasem, a może często, bywa niestety
tak, że człowiek zatrzymuje się tylko
na znaku i nie odkrywa rzeczywistości,
którą ten znak ukazuje. Pamiętamy
uzdrowienie dziesięciu trędowatych.
Ten cud był dla nich znakiem miłości
i dobroci Pana. Ale tylko jeden z nich
właściwie ten znak odczytał i wrócił,
by wyznać wiarę, że Jezus jest
Zbawicielem człowieka. Wyobraźmy
sobie sytuację Mędrców, którzy
zamiast odczytać znak gwiazdy, jako
zaproszenie
na
spotkanie
z
Nowonarodzonym
Królem,
pozostaliby w swych obserwatoriach
analizując i opisując to niezwykłe
zjawisko
tylko
w
kategoriach
astronomii i fizyki. Na tym właśnie
polega przyjęcie objawienia, które Bóg
daje, że człowiek jest zaproszony do
dialogu wiary, by zaufać i ukochać
Tego, który pierwszy nas umiłował.
Wszystkie znaki są podporządkowane
i mają prowadzić do odkrycia tego

najważniejszego znaku: Bóg stał się
człowiekiem, aby nas uczynić swymi
dziećmi. .„W tym objawiła się miłość
Boga ku nam, że zesłał swego Syna
Jednorodzonego na świat, abyśmy życie
mieli dzięki Niemu” (1 J 4,9). O tym
największym znaku mówił prorok
Izajasz: „Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna” (Iz
7,14) . Idąc za gwiazdą na niebie
odczytali ten znak Mędrcy. Przy chrzcie
w Jordanie Bóg Ojciec nie posługuje się
dodatkowymi znakami, lecz posyłając
Ducha jak gołębicę, objawia najgłębszą
prawdę o Jezusie Chrystusie: „Ten jest
mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie”. Bóg, który jest miłością nie
mówi o Synu, lecz o Synu umiłowanym.
To jest bardzo ważne zwłaszcza dzisiaj,
gdy można być dzieckiem niechcianym,
poranionym,
odrzuconym
przez
najbliższych. W Chrystusie wszyscy
jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga
Ojca. Kiedyś trzyletnia Łucja w rodzinie
znajomych górali, na pytanie jak się
nazywasz odpowiadała: „Łusia kochana”.
W ten sposób mówiła o pełnym
rozumieniu swojego imienia. Nie tylko
Łucja, Łucyjka czy Łusia ale „Łusia
kochana”. Czyż w tym dziecięcym
rozumieniu swej tożsamości (swojego
imienia) nie dotykamy tej najgłębszej
prawdy, którą widzimy w dzisiejszej
Ewangelii i w słowach umiłowanego
ucznia Pana Jezusa: „Popatrzcie, jaką
miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście
nimi jesteśmy” (1 J 3,1).
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KOLĘDA W CZASIE ZARAZY
(na melodię prząśniczki)
W tym czasie pandemii
Gdy covid nas gnębi
Idźmy do Jezusa
On nie ma wirusa.
Jezu narodzony
Bądź dziś uwielbiony
Gdy wszystko się chwieje
Ty dajesz nadzieję
Przychodzi na ziemię
Specjalnie dla Ciebie
Zwycięża ciemności
Szczepionką miłości.
Jezu narodzony
Bądź dziś uwielbiony
Gdy wszystko się chwieje
Ty dajesz nadzieję
Kolędę śpiewajmy
Jezusa witajmy
On daje nam siebie
Na ziemi i w niebie.
Jezu narodzony
Bądź dziś uwielbiony
Gdy wszystko się chwieje
Ty dajesz nadzieję
W kolejce z darami
Stajemy z Królami
Serca nasze dajmy
I wspólnie śpiewajmy:
Jezu narodzony
Bądź dziś uwielbiony
Gdy wszystko się chwieje
Ty dajesz nadzieję.
Ochrzczony w Jordanie
Ofiarą się stanie
Byśmy żyli wiecznie
Więc żyjmy statecznie.

