INTENCJE MSZALNE
3.I
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4.I
Wtorek

5.I
Środa

1700

1700

W int. Oli o Boże błog. i potrzebne łaski

800

W int. Ś.P. + Janiny SULIK

930

W int. Ś.P. + Haliny SZYNKIEDWICZ w 4 rocz. śm.
W int. Ś.P. + Stanisława w 28 rocz. śm. , Wacławy i
Mariana JĘDRALÓW CHRZEST: Zuzanna
W int. Ś.P. + Zofii, Leona, Sylwestra ŁUKASIAKÓW,
Henryki BOROWSKIEJ
ZBIOROWA
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WYPOMINKOWA: W int. Ś.P. Danuty ANDZIAK,
Kazimierza GZIKA, Stanisława REŃKASA, Piotra
OTULAKA, Tadeusza SZCZEPANIAKA, Bogdana
MAŁACHOWSKIEGO, + Jana KACZYŃSKIEGO,
+Renaty KOZŁOWSKIEJ, Leokadii GÓRZYŃSKIEJ, +
Teresy SITAREK, + Sebastiana SUJECKIEGO

17

00

CZWARTEK

W int. Ś.P. Anny BUDZISZ w 2 rocz. śm.

1500
00

17

WYNAGRADZAJĄCA

1700 O Boże błog. dla Elżbiety i Andrzeja
1800 ZA PARAFIAN

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 9 STYCZNIA 2022
W int. Ś.P. + Marianny w 7 rocz. śm. i Mariana w 14 rocz. śm
TOKAJÓW
W int. Ś.P. Marianny STELMASIAK w 2 rocz. śm.,
W int. Ś.P. Danieli SWACZYKIEJ w 2 rocz. śm.
W int. Ś.P. Anny w 5 rocz. śm. i Edwarda w 6 rocz. sm.
BOROWSKICH, Ewy HUZAR
W int. Anny i Bogusława z okazji 22 rocz. ślubu o Boże błog. i
potrzebne łaski

INTENCJE DLA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH
Intencja dla Koła św. Faustyny: O Boże błogosławieństwo na Nowy Rok dla
naszej parafii i całej Ojczyzny. Dla Koła św. Franciszka: W int. rodzin
przeżywających kolędę w kościele i w domu. Dla koła MB Fatimskiej:
W int. biskupów, kapłanów i teologów o wierność nauce Chrystusa.
„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki.
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Syr 24,1-2.8-12 * Ps 147 * Czytanie II: Ef 1,3-6.15-18

Ewangelia: J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił
się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć
o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez
Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim
świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności
wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony
Syn, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

NAJWIĘKSZA ŁASKA

Składaliśmy sobie w ostatnich dniach wiele życzeń świątecznych i noworocznych. Zapewne
padały w nich różne sformułowania dotyczące najważniejszych wartości, które
chcielibyśmy przekazać osobom najbliższym. Można byłoby ułożyć swoisty słownik
wyrazów życzeniowych, to znaczy takich, które w życzeniach najczęściej się powtarzają.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy dwa słowa, które określają najważniejsze wartości

przyniesione przez Zbawiciela na ten świat:
„Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa”.
O ile w Starym
Testamencie, którego najwybitniejszym
przedstawicielem jest Mojżesz, największą
wartością było Prawo, to teraz – w Nowym
Przymierzu już nie pośrednik, ale sam Bóg
Wcielony daje nam łaskę i prawdę. Zapewne
w naszych życzeniach oba te słowa nie
występują zbyt często. Obie te wartości
w nauczaniu Pana Jezusa są ze sobą
nierozerwalnie związane. Łaska, którą
przyniósł na świat Pan Jezus, to nie jakieś
doraźne doświadczenie ulgi, ułatwienie życia,
czy rozwiązanie bieżących problemów, lecz
zbawienie człowieka. Grzesznik zostaje nie
tylko wyrwany z niewoli grzechu ale także
obdarowany godnością dziecka Bożego.
„Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”
(Ef 1,6). W naszym doświadczeniu łaska to
Boże miłosierdzie, które nas oczyszcza
i uświęca.
Podstawowym warunkiem
przyjęcia miłosierdzia jest stanięcie
w prawdzie: uznaję, że jestem grzesznikiem
a Bóg jest po trzykroć Święty. Tylko wtedy
może dokonać się w sercu człowieka cud
nawrócenia. Grzech, przed którym tak
mocno przestrzega Pan Jezus, dotyczy
Ducha Świętego, a więc Ducha Prawdy. Gdy
Pan Jezus mówi, że „prawda nas wyzwoli”
odnosi się to w najwyższym stopniu do
Ducha Prawdy, który wyzwala z grzechu
i daje wolność dzieci Bożych: „Albowiem
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć
w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania
za synów, w którym możemy wołać: Abba,
Ojcze!” (Rz 8,14-15). Czy może być

większa łaska od tej prawdy? Czy może
być wspanialsza prawda od tej łaski?
Święty Jan w czytanym dzisiaj Prologu do
Ewangelii wyraźnie nawiązuje do
pierwszych słów Pisma Świętego. Księga
Rodzaju (zwana księgą Początków)
rozpoczyna się od słów: „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Słowo,
które było na początku u Boga i przez które
wszystko się stało, było wówczas
objawieniem
stwórczej
miłości
Wszechmocnego. Teraz, gdy „nadeszła
pełnia czasu” (Ga 4,4), Słowo stało się
ciałem, aby objawić zbawczą miłość
Dobrego Boga, czyli potęgę Jego
miłosierdzia. Aby lepiej zrozumieć Prolog
Ewangelii Jana ktoś zaproponował, aby
zastąpić „słowo” imieniem Jezus.
Czytalibyśmy wówczas: „Na początku był
Jezus, a Jezus był u Boga i Bogiem był
Jezus. Wszystko przez Niego się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało”.
Takie odczytanie Prologu pomaga nam
lepiej zrozumieć zamysł Jana, który chce
nam ukazać dzieło zbawcze jako nowy
początek. Tak mówi święty Jan Paweł II :
„Tym, co najbardziej uderza dzisiaj
w nowoczesnym społeczeństwie, w którym
żyjemy, jest może u wielu utrata
prawdziwego sensu życia. Na obszernym
odcinku dzisiejszego życia społecznego
zostało zaciemnione lub niekiedy
zagubione
transcendentne
znaczenie
egzystencji. A nie wiedząc już dlaczego i
dla kogo się żyje, łatwo ulec gwałtownej
namiętności, egoizmowi, okrucieństwu,
anarchii zmysłów, zagładzie przez narkozę,
przez rozpacz. Musimy zwrócić spojrzenie
na Chrystusa: Tylko On Jest światłem,
które w ciemnościach świeci; On jest światłem prawdziwym, które oświeca każdego

człowieka" (por. J 1,5.9). Jezus jest Słowem wcielonym, Objawicielem i Odkupicielem,
który słowem absolutnym i definitywnym, ponieważ Bożym, ogłasza autentyczny sens
życia, cennego daru danego przez Boga, który jest tajemniczą i miłosierną Miłością, jaką
winniśmy przyjąć i wykorzystać w działaniu i w perspektywie szczęśliwości wiecznej”.
W Boże Narodzenie w modlitwie mszalnej zwanej Kolektą Kościół zachwyca się tą
niezwykła tajemnicą: „Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze
cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj nam uczestniczyć w bóstwie
Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę”. Pierwsi rodzice wybierając kłamstwo
grzechu przestali ufać Bogu, czyli wierzyć w Jego miłość. Wcielenie jest odpowiedzią
Miłosiernego Boga na grzech pierworodny, grzech pychy i nieufności, nieposłuszeństwa
i zamknięcia na miłość. Święty Jan powie: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg
ma ku nam” (1J 4,16) i żeby nie było żadnych wątpliwości dodaje „Bóg jest
miłością”(tamże). Możemy więc odczytać Prolog także i w ten sposób: „Na początku
była Miłość, a Miłość była u Boga i Bogiem była Miłość. Wszystko prze Nią się stało
a bez Niej nic się nie stało, co się stało”. Jedynym motywem działania Boga jest miłość.
Ona jest „na początku”, czyli stanowi fundament wszystkich dzieł Bożych. To
niesamowite, ale każdy z nas był także „na początku”. Jak to możliwe, skoro jesteśmy
tylko ludźmi – słabymi, grzesznym i ograniczonymi w czasie i przestrzeni? Odpowiedź
daje nam list do Efezjan: „W Chrystusie bowiem wybrał nas Bóg przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). A więc w zamyśle
Boga w Chrystusie (Słowie) istnieliśmy od początku. W obliczu całego zła świata,
szalejącego terroru, manipulacji genetycznych, klonowania człowieka, nie jesteśmy jak
chciał Witkacy „wierszem idioty odbitym na powielaczu”. Bowiem Bóg „z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1,6).
Jemu cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.
x. Proboszcz

KOLĘDA W ROKU PANDEMII
W tym roku kolęda będzie wyglądała podobnie jak w zeszłym. Zapraszamy do naszego
kościoła - przedstawicieli rodzin na Mszę św. sprawowaną w intencji mieszkańców
poszczególnych wiosek i ulic. Odbędą się także trzy spotkania kolędowe dedykowane
rodzinom z dziećmi komunijnymi, rocznicowymi i kandydatami do Bierzmowania.
Modlitwę w kościele zakończy uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie. Przy wyjściu
otrzymacie pamiątkowe książeczki, obrazki i wodę święconą. Jak co roku przypominam,
że istotą kolędy jest modlitwa i błogosławieństwo rodziny i domu. W tym trudnym
czasie pandemii udało się wykonać trzy duże inwestycje: organy, drogę procesyjną
i elewacje kościoła. Można pobrać przy wyjściu koperty kolędowe na wsparcie materialne
naszej parafii za które serdecznie dziękujemy. Ofiary kolędowe można będzie składać
podczas Mszy św. na tacę albo do skarbony Po powrocie do domu następuje modlitwa
rodzinna poświęcenia domu w czasie pandemii według załączonego schematu. Modlitwę
prowadzi Przewodniczący – głowa rodziny lub osoba wyznaczona. Oczywiście jest to
propozycja do której można dołączyć swoje modlitwy czy kolędy. Będzie można również
umówić się na kolędę domową. Ta forma przeznaczona jest dla nowych mieszkańców,
nowych rodzin czy z innych ważnych powodów.

