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12.I
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INTENCJE MSZALNE
1/ MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców ŁOSIA
i NOWEGO PRAŻMOWA
2/ W int. Ś.P. x. Ryszarda PŁASZCZYŃSKIEGO
1/ MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców KORYT
i PARCELI WOLI PRAŻMOWSKIEJ
2/ W int. Ś.P. x. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
Za kuszonych myślami samobójczymi, w int. Ojczyzny,
za chorych z naszej parafii. O ustanie pandemii, , w int.
osób sprzątających nasz kościół i ich rodzin, w int.
kobiet kuszonych myślami o aborcji, W int. Ś.P. Teresy
SITAREK
MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców
LUDWIKOWA i WOLI PRAŻMOWSKIEJ

1700 O pokój na świecie i nawrócenie Rosji
13.I
Czwartek

1800
1500

14.I
Piątek

1700
1800

15.I
Sobota

800
930
1130
1600
1800

1600
17

00

18

00

MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców
WĄGRODNA, KAMMIONKI i WOLI
WĄGRODZKIEJ
ZBIOROWA
W int. + Ś.P. Bogumiły Stefańskiej i Wiesławy
KOZIOŁ
MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców NOWEGO
WĄGRODNA,
MSZA KOLĘDOWA w int. mieszkańców
GOŚCIEŃCZYC, NOWYCH GOŚCIEŃCZYC,
KOLONII GOŚCIEŃCZYCE
W Int. Ś.P. Krystyny CHMIELEWSKIEJ, Antoniny
i Ryszarda ENDRASZKO
W Int. Ś.P. Feliksa MAKOWSKIEGO w 2 rocz. śm.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 STYCZNIA 2022
W int. Ś.P. + Józefa i Leokadii KLUCZYKÓW, dziadków
KLUCZYKÓW i BALTERÓW, Józefa i Zofii SERAFINÓW
W int. Ś.P. Marianny STELMASIAK
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
„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki.
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 42, 1-4.6-7 * Ps 29 * Czytanie II: Dz 10,34-38

Ewangelia: Łk 3, 15-16.21-22

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud
przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie

IDZIE MOCNIEJSZY

Opowiadał mi kiedyś x. Mirosław Nowosielski, który pisał pracę naukową o grupach
satanistycznych w Polsce, że ci, którzy uważali się za satanistów wierzyli również w Boga.
Okazywało się jednak, że dla nich Bóg był uosobieniem słabości: urodził się stajni, żył
ubogo, umarł na krzyżu... Stąd wyciągali wniosek, że zło jest silniejsze od dobra i dlatego
warto służyć Złemu – Szatanowi, bo to on jest prawdziwym władcą świata. Pokusa mocy
jest stara jak grzech pierworodny i dotyka miejsca, które jest w każdym człowieku
a mianowicie – otwarcia na nieskończoność i udział we wszechmocy samego Boga. Szatan
to pierwotne powołanie do wielkości, które Bóg zawarł w pierwszym błogosławieństwie
Adama i Ewy: „Bądźcie płodni i czyńcie sobie ziemię poddaną” przekierował na manowce
pychy, wmawiając prarodzicom, że będą wielcy i mocni tylko wtedy, gdy odrzucą
Wszechmocnego. Gdy dzisiaj rozmawia się z ludźmi niewierzącymi często można dostrzec
w ich argumentacji bardzo wyraźny komponent pychy: „Nikt mi nie będzie mówił, co jest
dobre a co złe. Nikt mnie nie będzie pouczał jak mam żyć...” Ale przecież my ciągle
jesteśmy pouczani przez różne osoby, media, mody; jesteśmy pouczani przez jakiś

wewnętrzny głos, który nam mówi, co mamy
zrobić, jak się zachować... Czyż Ewa nie
została pouczona przez kusiciela, jakiego ma
dokonać wyboru? Ewangelista Marek mówi o
zdumieniu, które w słuchaczach wywoływała
nauka Chrystusa, „uczył ich bowiem jak Ten,
który ma władzę” (por. Mk 1, 21-28) . O jakiej
władzy jest tu mowa? Przecież Jezus nie ma
nic z tego, co na tym świecie daje poczucie
władzy: pieniądz, pozycja, wpływy polityczne,
uzbrojona armia ... Ale Jego słowo jest pełne
mocy: wyzwala z grzechu, obdarza nadzieją,
porywa miłością. Tej wyzwalającej mocy
doświadczają naznaczeni niemocą, którzy
przestali liczyć na siebie a swą nadzieję złożyli
w Zbawicielu. Istotą grzechu jest odrzucenie
władzy miłującego Boga i poddanie się pod
władzę ducha nieczystego. Tak napisał Andre
Frossard w swoim Credo: „Jest tylko jeden
grzech, a wszystkie inne są jego zatrutymi
gałęziami - a jest nim wybieranie siebie.
Zbawienie przyszło nas szukać właśnie w
głębi tej studni. I dusza ludzka, wyciągnięta na
światło, wyzwolona ze swej pychy z
zachwytem zobaczyła, że wobec miłosnej
szczodrości Boga bycie niczym stało się
decydującą korzyścią!”. W dzisiejszym
świecie moc doświadczana jest często jako
przemoc. Przemoc władzy, przemoc
pieniądza, przemoc kłamstwa, przemoc na
ulicy i w pracy, przemoc w domu i w szkole.
Pojawia się wszędzie tam, gdzie ktoś kogoś
chce przemóc, pokonać, podporządkować,
zdominować... Jezus zaprasza nas w świat
Ewangelii - Dobrej Nowiny, która jest nauką
„z mocą", ale nie ma w niej cienia przemocy.
Do miłości nie można nikogo zmusić,
w prawdziwej miłości nie ma przemocy.
A jednocześnie nie ma nic mocniejszego od
miłości. To ona dawała siłę świadkom
prawdy, aby wobec przemocy ludzkiej władzy
wyznać mężnie wiarę, nawet oddać

za nią swe życie. Do nich należał np. Tomasz
Morus, Anglik. „Żył w latach 1478-1535. Był
żonatym, miał dzieci. Henryk VIII,
doceniając jego zdolności i doświadczenie
polityczne, mianował go kanclerzem w 1529
roku. Gdy król ogłosił się głową Kościoła w
Anglii, zrywając z Rzymem, Tomasz podał
się do dymisji 16 maja 1535 roku. Król kazał
go uwięzić, a sąd złożony z królewskich
kreatur skazał go na tortury i śmierć. Został
ścięty toporem 6 czerwca 1535 roku.
W więzieniu napisał „Traktat o Męce
Pańskiej"; modlił się o łaskę męstwa dla
siebie, a miłosierdzia - dla nieprzyjaciół. Leon
XIII ogłosił go błogosławionym w 1886 roku,
a Pius XI - świętym w 1935 roku.
W przemówieniu, przed pójściem na miejsce
stracenia, Tomasz Morus powiedział: „Nie
czuję się obowiązany przystosowywać
sumienia do praw królestwa, gdy prawa te
stoją w sprzeczności z całym chrześcijańskim
światem". Dzisiaj wierność łasce chrztu
świętego jest o tyle trudniejsza, że cały świat
chrześcijański, o którym mówił św. Tomasz
jest bardzo pogubiony. Wzorem Henryka
VIII wielu chrześcijan ogłasza się głową
kościoła, może nie w takiej formie jak uczynił
to król Anglii, ale na swój własny użytek chcą
kreować doktrynę, która będzie dopasowana
do ich ludzkich oczekiwań.
Przyszliśmy na tę Eucharystię, by spotkać
Pana, Króla miłosierdzia, który nas uzdrawia,
oczyszcza i umacnia. Pragniemy dziś –
w Niedzielę Chrztu Pańskiego, wyznać
wiarę, że On jest mocniejszy od wszystkiego,
co nas przytłacza i poniża, zasmuca
i niepokoi. Za św. Faustyną chcemy prosić
dziś i każdego dnia: „Jezu, ukryj mnie
w swym miłosierdziu i osłoń przed
wszystkim, co duszę przerazić by mogło;
niech nie będzie zawiedziona ufność moja,
którą położyłam w miłosierdziu Twoim” .
(Dz. 1480) Amen.
x. Proboszcz

„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. „Ja jestem światłością świata — powiedział
Jezus — kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło
życia" (J 8,12)”.
(św. Jan Paweł II, Homilie, Kraków 2007, 83)
Drodzy Parafianie,
Rozpoczęliśmy Nowy Rok w dalszym ciągu 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 nowym 2022 roku.
W zakończonym roku 2021 sakrament małżeństwa przyjęło zaledwie 10 par,
zostało udzielonych 44 chrztów i 80 razy żegnaliśmy podczas Mszy pogrzebowych
naszych parafian. Do I Komunii św. przystąpiło 34 dzieci a sakrament Bierzmowania
przyjęła 29 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii.
Z większych inwestycji parafialnych należy wymienić: odwodnienie kościoła
i drogę procesyjną, odnowienie elewacji kościoła i dokończenie remontu organów.
Bardzo dziękuje za zrozumienie, pomoc i odpowiedzialność za utrzymanie
i rozwój naszej parafii.
ks. Proboszcz

MSZE KOLĘDOWE W TYM TYGODNIU
Poniedziałek (10.01): godz. 1700 - Łoś: ul. Meliorantów, Morelowa
i Wiśniowa, Nowy Prażmów (cały)
Wtorek (11.01): godz. 1700 – Parcela Woli Prażmowskiej, Koryta
Środa (12.01): godz. 1800 - Ludwików, Wola Prażmowska
Czwartek (13.01): godz. 1800 – Wągrodno, Kamionka, Wola
Wągrodzka
Piątek (14.01): godz. 1800 - Nowe Wągrodno,
Sobota (15.01): godz. 1600 - Kolonia Gościeńczyce, Gościeńczyce,
Nowe Gościeńczyce

