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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Pasterze pośpiesznie 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]. (Łk 2,1621)
Obecność Maryi występuje w rozmaitych tekstach liturgicznych, lecz w sposób zakryty, doskonale odpowiadający Jej
charakterowi: Ona jest bowiem uosobieniem pokory i milczenia.Św. Paweł wspomina Ją w drugim czytaniu, lecz nie
wymienia imienia; podkreśla jedynie fakt narodzenia Chrystusa z niewiasty: „Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego
z niewiasty... abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4–5). Wcielenie Syna Bożego dokonuje się
dziewiczo, lecz normalną drogą natury ludzkiej: rodzi się z niewiasty, i ona Go wprowadza, jako prawdziwego
człowieka, pośród ludzi. Jezus właśnie dlatego, że należy do ich rodu i jest ich bratem według ciała, może ich odkupić
i uczynić swoimi braćmi według ducha, a zatem uczestnikami swego synostwa Bożego. Łaskę przybrania za dzieci
otrzymują ludzie przez Maryję, która jako Matka Chrystusa jest również Matką tych, którzy w Chrystusie stają się
dziećmi Bożymi. Jeśli w sercu wierzących jest „Duch... Syna, który wola: Abba, Ojcze!” , zawdzięczamy to —
ponieważ Bóg tak chciał — także macierzyńskiej czynności Najświętszej Maryi Panny. Ewangelia dzisiejszej Mszy
św. subtelnie i delikatnie ukazuje, jak Maryja spełnia swój obowiązek matki. Opowiadanie św. Łukasza pozwala nam
się domyślać, że Maryja zaraz po narodzeniu Jezusa przyjmuje pasterzy, okazuje im Go z radością (KK 57) i uważnie
słucha wszystkiego, co opowiadają o wielkich rzeczach zapowiedzianych przez Anioła. Następnie, gdy pasterze
odchodzą „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 20), Maryja pozostaje przy Synu
zachowując w duszy „wszystkie te sprawy i rozważając je w swoim sercu” (tamże 19). Maryja jest Matką Jezusa nie
tylko dlatego, że dała Mu ciało i krew, lecz przede wszystkim dlatego, że wniknęła w tajemnicę i włączyła się w nią
najgłębiej: „całkowicie poświęciła samą siebie... osobie i dziełu swego Syna, pod Jego zwierzchnictwem i wespół
z Nim... służąc tajemnicy Odkupienia” (KK 56). Dlatego właśnie Maryja „stała się nam Matką w porządku łaski”
(tamże 61).


Córo zawsze Dziewico, mogłaś począć dziecię bez współudziału męża, ponieważ Ten, którego poczęłaś, ma Ojca
wiecznego. Córo z rodu ziemskiego, Ty nosiłaś Stworzyciela na swych rękach macierzyńskich na sposób
boski!...Prawdziwie Tyś najcenniejszą spośród całego stworzenia. Z ciebie jednej Stworzyciel wziął w dziedzictwo
pierwociny naszej ludzkiej materii. Jego ciało pochodzi z Twego ciała, a Jego krew z Twojej krwi. Bóg karmił się
Twoim mlekiem, a Twoje usta dotykały ust Bożych...O Niewiasto najmilsza, trzykroć szczęśliwa! „Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. O Niewiasto, Córko króla Dawida i Matko Boga,
Króla wszechświata! boskie i żywe arcydzieło, w którym Bóg Stwórca podoba sobie i prowadzi Twego ducha
zatopionego Tylko w Nim... Ty dla Niego zostałaś powołana do życia i dzięki Jego łasce, będziesz służyła
powszechnemu zbawieniu, aby przez Ciebie spełnił się dawny plan Boży, to jest wcielenie Słowa i nasze ubóstwienie
(św. Jan Damasceński).


O Jezu, patrzę na ten nowy rok jak na czystą kartę, którą Twój Ojciec ukazuje mi i na której On sam będzie pisał,
dzień po dniu, to, co postanowił według swego boskiego upodobania; lecz ja już teraz u góry tej stronicy piszę z całym
zaufaniem: Domine, fac de me sicut vis; Panie, czyń ze mną to, co chcesz. Na dole zaś stawiam już moje Amen, niech
tak będzie, na wszystkie rozporządzenia Twojej boskiej woli. „Tak”, o Panie, „tak” na wszystkie radości, na wszystkie
cierpienia, na wszystkie łaski, na wszystkie trudy, jakie mi zgotowałeś i które będziesz mi ukazywał dzień po dniu.
Spraw, aby moje Amen było wielkanocnym Amen, połączonym zawsze z Alleluja, czyli wypowiadanym z całym

sercem, w radości zupełnego oddania się. Daj mi Twoją miłość i Twoją łaskę, a będę dosyć bogata (s. Karmela od
Ducha Św.).

Boże Dziecię prosi o naszą miłość!
Nasz Adwent, nasze oczekiwanie na przyjście Jezusa dobiega końca. Czy jesteśmy już gotowi na przyjęcie
Zbawiciela? Czy nasze serca są gotowe? Jeżeli nie oddamy Bogu naszych trudnych spraw, nie pojednamy się
z tymi z którymi coś nas poróżniło, nie zbierzemy się na odwagę wyznania swoich win zaniedbań to nie
będziemy w stanie cieszyć się prawdziwą radością, gdy w wigilijną noc zajaśnieje gwiazda przypominająca
przyjście Zbawiciela. Jezus - tak jak każde dziecko - zapragnie ciepła, naszego ciepła. Gdy zdecydujemy się
Go zaprosić, powinniśmy dać Mu to co najcenniejsze. Miłość i serce. Po Bożym Narodzeniu będzie Sylwester
– ostatni dzień roku. Czy mimo uciech i zabawy pomyślimy, by Bogu podziękować za mijający rok? Wielu z
nas na następny dzień z szumem muzyki w uszach uda się na Mszę świętą prosić Boga o pomyślność w
Nowym Roku. Ten stary zostawiamy daleko za sobą, bo myślimy już tylko o nowych planach. A ilu z nas
powie Bogu: dziękuję – było dobrze, czasem źle, ale dziękuję za to, że byłeś ze mną i dałeś siły by przetrwać
trudne chwile. Tyle razy mnie zaskakiwałeś - ot, takie miłe „przypadki” dnia codziennego, za które
powinniśmy podziękować Jezusowi. Wielki Bóg z miłości do człowieka stał się malutkim dzieckiem. … ”Nie
chce nas przytłoczyć siłą. Sprawia, że nie boimy się Jego wielkości. On prosi o naszą miłość – dlatego
staje się dzieckiem” – powie Papież Benedykt XVI. Pozwolił się wziąć w ramiona Maryi i Józefa. On, który
utrzymuje w istnieniu cały wszechświat, oddał się w ręce człowieka, mówiąc niejako: „ Przyjmij mnie do
siebie”. Jezus przychodzi i dziś w wydarzeniu liturgicznym świąt Swoich Narodzin i pragnie zostać przez nas
przyjęty. Czy chcesz przyjąć Jezusa do siebie, do domu, do swojego życia? Zwłaszcza w świątecznym czasie,
przy śpiewie kolęd, w blaskach choinki często mamy ochotę wykrzyknąć: Tak! Chcę Cię, Jezu na dobre i na
złe!. Ale trzeba się zastanowić, czy, aby na pewno. Dziś zachwycamy się Jezusem takim ślicznym w żłóbku,
ale zaraz po świętach trzeba Go będzie” brać na ręce i nieść” do szkoły, zakładu pracy, w codzienne życie. I
mieć świadomość, że zawsze gdy świat będzie nas zwodził swymi pokusami, Jezus odezwie się w naszym
sumieniu: Nie postępuj tak! Żyj tak a nie inaczej, bo Ja taki jestem! Czy nie oddamy wtedy z powrotem Pana
Jezusa, tłumacząc, że to nasze chrześcijaństwo, to takie nie dzisiejsze, nie życiowe, a tak w ogóle to Kościół
wtrąca się w nie swoje sprawy? Ale gdy zaufamy i będziemy się liczyć z Tym głosem, to On da nam tak dużo,
że aż trudno pojąć. On da nam prawdziwe życie! Nie na kilkadziesiąt lat, ale na wieczność! Wielkość tego
daru zakryta jest dla oczu. Widzi się ją tylko sercem. Poprzez Spowiedź świętą, Komunię świętą, czytanie
Pisma św, życzliwą postawę wobec bliźnich. dokonuje się prawdziwa przemiana naszego życia. Należy
czuwać, strzec pilnie tych skarbów Bożej obecności i nie zamieniać prawdziwej Miłości na sztuczne
propozycje tego świata, który nie chce przyjąć Boga, a nawet walczy z Krzyżami. Bowiem jak mówił św. Jan
Vianney; „Nasze jedyne szczęście na ziemi to kochać Boga i wiedzieć, że Bóg nas kocha!” Nie wiemy, co
nas czeka w tym Nowym Roku. Bóg to wie i właśnie dlatego warto Go prosić, aby to, co dla nas przygotował,
nie było ponad nasze siły. Najważniejsza powinna być dla nas świadomość, że w dni Nowego Roku nie
wchodzimy sami, ale z Jezusem i Maryją, no i może z patronem ludzi w drodze św. Jakubem. Warto więc Im
powierzyć czas, który jest przed nami. Pomyślmy, aby w tym roku, na Mszę św. przynosić swoje życie,
sprawy minionego i przyszłego tygodnia, by zobaczyć je w świetle czytanego Słowa Bożego. Spróbujmy też
swoje codzienne sprawy składać Jezusowi na ołtarzu, by je uświęcił i przemienił. Wszystko to można
zrozumieć tylko z Jezusem w blasku betlejemskiej stajni, gdy obecność Dziecięcia nas otuli, doda odwagi, aby
patrzeć z nadzieją na swoje życie. I dlatego trzeba do niej pójść i powiedzieć: Tak, Jezu! Chcę przyjąć Cię do
siebie, do swojego serca! Chcę byś narodził się we mnie prawdziwie! Bądź ze mną i moimi bliskimi nie tylko
w święta, ale każdego dnia ziemskiego życia. Są takie chwile w życiu, kiedy jesteśmy w szczególny sposób
zapraszani do tego, by wszystko zacząć od nowa. Takim właśnie czasem jest Nowy Rok. Pasterze, którzy
przyszli do szopy, wyszli z niej jako inni ludzie. Tak stanie się i z Tobą, jeśli przyjdziesz, pokłonisz się,
uklękniesz i bez obaw opowiesz Jezusowi o tym, co Cię boli, przeprosisz za zło, przytulisz się do Jego
Miłosiernego Serca i tak po prostu powiesz Mu, że Go kochasz. „Dziecię nam się narodziło... Syn został
nam dany...” Zatem idź z ufnością i pokorą do żłóbka Bożej Dzieciny po nowe siły, po błogosławieństwo i
największy skarb – po dar Miłości, a potem bądź świadkiem Miłości. Zobaczysz jak Pan Bóg zaskoczy Cię w
tym roku Swoją Miłością! Współczesny człowieku, dojrzały, ale często ograniczony w myśleniu i o słabej
woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! [-] „Ujmij dłoń, którą do nas
wyciąga: jest to dłoń, która niczego nie chce nam odebrać, a jedynie pragnie dawać...” [Benedykt XVI].

Święto Trzech Króli
Poprawna nazwa dnia Trzech Króli brzmi Święto Objawienia Pańskiego. To jedno z trzech największych
świąt, obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Jest ono obchodzone od pierwszych wieków naszej ery,
również w obrządku prawosławnym. Przypomina nam, kim jest Chrystus i potwierdza jego boskość.
Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei do miejsca narodzin Jezusa przybyli
ze Wschodu mędrcy, obecnie nazywani królami, którzy złożyli mu dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol
boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę (używaną do balsamowania ciała) zapowiedź męczeńskiej śmierci. W Polsce święto Trzech Króli do 1960 roku było dniem wolnym od pracy.
Jednak w listopadzie 1960 r. zostało zniesione. Teraz ponownie możemy je obchodzić. W jaki sposób? Łączy się to z uczestnictwem w mszy świętej, podczas której zostają poświęcone kadzidło, mirra i kreda.
Później tą kredą oznacza się drzwi, pisząc litery CMB, stawiając krzyżyk oraz datę. Z jednej strony
nawiązują one do inicjałów królów. Z drugiej, po łacinie, są skrótem od "Christus mansionem benedicat"
(Niech Chrystus błogosławi ten dom), co jest manifestacją wiary. Obecnie 6 stycznia jest dniem wolnym w 9
krajach UE. O mędrcach ze Wschodu, którzy złożyli hołd Jezusowi, niewiele wiadomo. Wspomina o nich
tylko Ewangelia wg św. Mateusza. Nie wiadomo jednak, ilu ich było, jakie mieli imiona, kolor skóry, jakiej
byli narodowości. Nie wiadomo, kim byli: magami, mędrcami czy królami. Królami ze Wschodu zostali
nazwani w III wieku n.e. Ich imiona - Kacper, Melchior, Baltazar - pojawiły się po raz pierwszy ok. roku 520
na mozaice w kościele San Apollinare Nuovo w Rawennie.

Nie trać czasu!
"Strata czasu jest, podobnie do śmierci, nieodwracalna" Piotr I Wielki. Czasu nigdy za wiele a im bardziej przybywa
nam lat tym bardziej tego cennego surowca nam brakuje. Gdyby zapytać się kogokolwiek o określenie czasu to i
owszem wymyśli takowych tysiące ale żadne nie będzie definiowało w pełni co to jest czas. Podobnie jak zdefiniowanie
czasu stanowi dla nas problem tak również z jego wykorzystaniem mamy kłopoty. Najczęściej postępujemy tak jakby
czas który został oddany do naszej dyspozycji był naszą wyłączną własnością. Mało tego traktujemy go jako środek
służący do zaspokojenia tylko i wyłącznie naszych egoistycznych potrzeb. Nawet nie pytani znajdujemy tysiące
usprawiedliwień tłumaczących wykonywane przez nas czynności i poświęcony im czas. Wiadomo co musimy to
musimy: nie powiemy żołądkowi "w tym tygodniu robimy sobie przerwę, najbliższy posiłek w następną niedzielę"
podobnie sprawy się mają z wypoczynkiem czy innymi niezbędnymi do życia czynnościami. Chciałbym jednak zwrócić
uwagę na procentową ilość i jakość czasu poświęcaną w ciągu dni, tygodni , miesięcy czy lat dla Boga oraz dla bliźnich.
Co do czasu poświęconego Bogu nie będę się rozwodził bo to ile go przeznaczamy i jak wykorzystujemy w zasadzie
powinno być dla nas sprawą priorytetową, gdyż z niej przyjdzie się nam kiedyś tłumaczyć przed Bogiem. Chciałbym się
natomiast skupić na czasie poświęconym naszym bliźnim. Zapewne od razu usłyszę, że cały nasz czas i wszystkie siły
absorbuje utrzymanie rodziny. Bez wątpienia jest to słuszne i uczciwe postawienie sprawy tylko troska o rodzinę
wypływa z naszej natury i bynajmniej wcale nie odróżnia nas w tym względzie od ludzi których wiara stoi pod znakiem
zapytania. Również wszelkiego rodzaju akcje charytatywne nie są li tylko domeną kościoła katolickiego. Co więc
wyjątkowego możemy poświęcić naszym bliźnim (nawet tym nieznajomym lub nawet wrogom). Zastanawialiście się
kiedyś ile czasu poświęcamy na modlitwę za bliźnich. Czy w ogóle modlimy się w ich intencjach. A przecież to tak
niewiele kosztuje wystarczy odrobinę serca oraz "naszego" czasu. Jan Jakub Rousseau napisał: "Tylko miłość potrafi
zatrzymać czas".
01.01.2012 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1. Dzisiaj uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi- Nowy Rok. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
2.
W PIĄTEK uroczystość Objawienia Pańskiego- Misyjny Dzień Dzieci. Taca z tego dnia przeznaczona jest na
Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy. Dzień tej uroczystości jest wolnym od pracy.
Istnieje obowiązek uczestnictwa we Mszy św., z którego zwalnia jedynie poważna przyczyna. Msze św. w tym
dniu, tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy św. dokonamy błogosławieństwa kredy i kadzidła.
Zachęcamy, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wpisując litery: C+M+B oraz datę bieżącego roku. Znaczenie
liter jest różnie tłumaczone- wg tradycji to początek imion Magów, a inna interpretacja podaje, iż jest to skrót z
języka łacińskiego: Christus Mansionem Benedicat- Chrystus mieszkanie błogosławi.
3.
Spotkanie opłatkowe dla Żywego Różańca także w piątek, w uroczystość Trzech Króli , od g. 14.00. Serdecznie
zapraszamy.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Modlimy się o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. W I Piątek
wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi codziennie

przed Mszami świętymi i w piątek przed każdą Eucharystią. W styczniu nie będziemy odwiedzać chorych z
komunią świętą. W I sobotę na Mszy św. o g. 7.00 spotyka się Wspólnota Żywego Różańca.
5.
Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa za posprzątanie kościoła. W następną sobotę o tę posługę prosimy
mieszkańców z ul. Zwycięstwa od 76 do 82 i od 77 do 93.
6.
W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego.
7. W niedzielę 15 stycznia o g. 18.00 , zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu wykładowców i studentów
Akademii Muzycznej w Katowicach. Całość poprowadzi ks. Paweł Sobierajski. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy.
INTENCJE MSZALNE 02.01.- 08.01.2012R.
Poniedziałek 02.01.12r.
7.00 + Stanisław Dymucha- od pracowników firmy Znicz 17.00 W 70ur. Władysławy Hudoba- od córek z rodzinami
Wtorek 03.01.12.
7.00 1) + Władysława Knapik- z Róży Miłosierdzia Bożego 2) + Marianna Bożek- od sąs. z ul. Zelwerowicza
17.00 + Stanisław Dymucha- od rodziny Proksów
Środa 04.01.12r.
7.00 1) + Mieczysław Karweta- od sąs. z ul. Słonimskiego, Wygoda, W. Ludów, Omturowców i Kunickiego
2) + Władysława Knapik- od sąs. z ul. Bożka
17.00 + Stanisław Dymucha- od kolegi Ludwika Weseckiego
Czwartek 05.01.12r.
7.00 1) + Władysława Knapik- od najbliższych sąsiadek
2) + Emilia Bobrowska- od Antoniny i Zofii
17.00 + Stanisław Dymucha- od właścicieli firmy Znicz
Piątek 06.01.12r. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.00 + Emilia Bobrowska- od sąsiadów z ul. Dolnej 9.00 + Stanisław Dymucha- od pracowników firmy Znicz
11.00 + Władysława Knapik- od córki Marii z mężem
15.00 + Mieczysław Karweta- od sąs. z ul. Słonimskiego, Wygoda, W. Ludów, Omturowców i Kunickiego
18.00 1) + Rozalia Jachymczyk- od przyjaciółki Janiny 2) + Małgorzata Sojka- od męża Romana
Sobota 07.01.12r.
7.00 1) Z Róży św. Agnieszki
2) + Marianna Bożek- od bratowej z rodziną
17.00 W 18ur. Damian Jasiński- od rodziców i brata
Niedziela 08.01.12r.
7.00 W 50ur. Teresy- od synów i mamy 9.00 + Stanisława 1r.śm. i Jerzy 31r.śm. Rempel
11.00 Roczki: Wojciech Szymański
15.00 1) Chrzty 2) Roczek- Klaudia Obiała
18.00 + Mieczysław Karweta- od córki z rodziną
INTENCJE MSZALNE 09.01.- 15.01. 2012R.
Poniedziałek 09.01.12
7.00 1) + Stanisław Dymucha- od rodziny Malara i Smalcerz
2) + Kazimierz Milner 4r.śm.
17.00 + Mieczysław Karweta- od synowej z rodziną
Wtorek 10.01.12
7.00 1) + Władysława Knapik- od kuzynki Proksowej z rodziną 2) + Edward Wilkosz- od żony
17.00 + Emilia Bobrowska- od kuzynki
Środa 11.01.12.
7.00 1) + Mieczysław Karweta- od ucz. Pogrzebu 2) + Marianna Bożek- od ucz. pogrzebu
17.00 + Maria i Józef Hezner
Czwartek 12.01.12
7.00. 1) + Emilia Bobrowska- od ucz. Pogrzebu 2) + Edward Wilkosz- od rodziny Sikorów
17.00 + Władysława Knapik- od wnuczki Bożeny
Piątek 13.01.12
7.00 1) + Elżbieta Bożek- od koleżanek 2) + Józef Bożek- od sąsiadów
17.00 + Mieczysław Karweta- od rodziny Pluta i Karweta
Sobota 14.01.12
7.00 1) + Władysława Knapik- od wnuka Andrzeja z żoną 2) + Józef Bożek- od rodziny Proksów
17.00 W 18ur. Macieja Smalcerz- od babci Ireny i Rozalii
Niedziela 15.01.12

7.00 + Józefa Banasik i rodzice oraz Józef Pasek 9.00 + Albin Sulik 9r.śm. 11.00 + Władysława Knapik- od
córki z rodziną 15.00 1) + Maria i Stanisław Noszczyńscy i ich synowie 2) W 85 ur. Genowefy Sojka- od
dzieci, wnuków i prawnuków
18.00 KONCERT KOLĘD

