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TÊSKNOTA ZA BOGIEM
Bóg jest Panem tych, którzy Go szukaj¹.
Tajemnica Objawienia Pañskiego ³amie
czyjkolwiek „monopol religijny” na Boga.
Mêdrcy byli poganami. Nie znali Prawa
i œwiêtych obietnic z³o¿onych Izraelowi,
a Chrystus narodzi³ siê równie¿ dla nich.
Dla nas. Dla wszystkich ludzi. Jezus pozwala siê znaleŸæ tym, którzy
Go szukaj¹, choæ droga do poznania prawdziwego Boga bywa
nu¿¹ca. Nie wszyscy – jak Szawe³ i wielu innych nawróconych
w u³amku sekundy – maj¹ ³askê olœnienia, która nagle ogarnia umys³
i serce.
Mêdrcy szli do Boga za przewodem Gwiazdy przez miesi¹ce,
a byæ mo¿e szukali Go przez ca³e ¿ycie. Oni ucz¹ nas cierpliwoœci –
odkrywanie prawdy o Bogu jest procesem, który mo¿e trwaæ.
Spotkanie z Bogiem wymaga pokory i zaufania. Tylko te postawy
pozwalaj¹ pokonaæ wszelkie ludzkie uprzedzenia, w¹tpliwoœci,
niepewnoœæ co do powodzenia wyprawy i ch³odne kalkulacje,
czy warto iœæ w nieznane. Poznanie Boga wymaga wysi³ku – bo
trzeba zostawiæ bezpieczne progi rodzinnego domu i zacisze
posiadanych prawd. Gdy droga do Boga jest d³uga, ³atwo o pokusê
zatrzymania siê w jej po³owie, zadowolenia pó³prawd¹, pó³œwiat³em,
niby-spotkaniem z Bogiem, jakie proponuje wiele systemów
filozoficznych lub religijnych. Ale Boga trzeba
szukaæ. On pozwala siê znaleŸæ tym, którzy za Nim
t ê s k n i ¹ . Tr z e b a b y œ m y n i e p r z e ¿ y w a l i
codziennoœci „naskórkowo”, powierzchownie,
zadawalaj¹c siê pospiesznymi interpretacjami
wydarzeñ. Trzeba wnikn¹æ w g³êbiê naszego ¿ycia,
gdy¿ w³aœnie tam jest nasze Betlejem.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1,1-18)

Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo.
Ono by³o na pocz¹tku u Boga.
Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o.
W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi,
a œwiat³oœæ w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a.
Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga, Jan mu by³o na imiê.
Przyszed³ on na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie by³ on œwiat³oœci¹, lecz pos³anym, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci.
By³a Œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka,
gdy na œwiat przychodzi.
Na œwiecie by³o S³owo, a œwiat sta³ siê przez Nie, lecz œwiat Go nie pozna³.
Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi,
tym, którzy wierz¹ w imiê Jego, którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a,
ani z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili.
S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miedzy nami.
I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pe³en ³aski i prawdy.

* * * * * * * * * * * *
WCIELENIE
Wed³ug Orygenesa, wielkiego pisarza chrzeœcijañskiego z III wieku,
„kwiatem Ewangelii” jest czwarta Ewangelia, „której g³êbokiego sensu nikt
nigdy nie bêdzie w stanie wyczerpaæ”. Dzisiaj liturgia prezentuje nam
prolog Ewangelii œw. Jana (1,1-18), wspania³y hymn osnuty wokó³ myœli
przewodniej, jak¹ jest Wcielenie. Skoncentrujmy nasz¹ uwagê w³aœnie
na s³owie wcielenie.
Werset 14 rozpoczyna siê tak: „A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o
wœród nas…”. Czasownikowi zamieszka³o odpowiada w oryginale
greckim eskenôsen, którego podstawê stanowi s³owo skene „namiot”. S³owo Bo¿e „rozbi³o swój
namiot” poœród naszych mieszkañ. Ktoœ z¿yty z Bibli¹ od razu dostrzega aluzjê do Namiotu
Spotkania – przenoœnego sanktuarium, które towarzyszy³o Izraelowi w czasie wêdrówki przez
pustyniê ku Ziemi Obiecanej. Mo¿e te¿ znaleŸæ tutaj odniesienie do mowy, jak¹ M¹droœæ kieruje
do nas w dzisiejszym pierwszym czytaniu, zaczerpniêtym z Ksiêgi Syracha: „Przykaza³ mi Stwórca
(…): w Jakubie rozbij namiot” (24,8).
Byæ mo¿e jednak, jest tu jeszcze inne ciekawe odniesienie, oparte na subtelnej grze s³ów.
W judaizmie Obecnoœæ Boga w œwi¹tyni jerozolimskiej okreœlana by³a mianem Shekinah –
„obecnoœæ ca³kowita, zupe³na”. Trzy podstawowe litery tego hebrajskiego s³owa: s-k-n, odnajdujemy
równie¿ w rdzeniu greckiego czasownika u¿ytego przez Jana: eskenôsen. Cia³o, czyli cz³owieczeñstwo Chrystusa, jest wed³ug Jana nowym œwiêtym namiotem, now¹ œwi¹tyni¹, w której przebywa pe³nia m¹droœci, ³aski i prawdy, w której objawia siê doskona³a obecnoœæ Emanuela, Boga z nami.
abp Gianfranco Ravasi, („Odkrywanie S³owa”, Czêstochowa 2002)

* * * * * * * * * * * *

Z homilii Ojca Œwiêtego
„Dzisiaj nasze spojrzenie skierowane ku Œwiêtej Rodzinie przykuwa równie¿ prostota ¿ycia, jakie ona prowadzi³a
w Nazarecie – kontynuowa³ Franciszek. – Jest to przyk³ad, który s³u¿y naszym rodzinom, pomaga im stawaæ siê
coraz bardziej wspólnotami mi³oœci i pojednania, w których doœwiadcza siê czu³oœci, wzajemnej pomocy
i przebaczenia. Zapamiêtajmy te trzy s³owa klucze, aby rodzina ¿y³a w pokoju i radoœci: proszê, dziêkujê,
przepraszam. Gdy w jakiejœ rodzinie nie chce siê byæ natrêtnym, prosi siê o pozwolenie. Jeœli w jakiejœ rodzinie
nie chce siê byæ egoist¹, uczy siê mówiæ «dziêkujê». I jeœli w jakiejœ rodzinie ktoœ zda sobie sprawê, ¿e zrobi³ coœ Ÿle,
prosi o wybaczenie. Wówczas w takiej rodzinie jest pokój i radoœæ. Chcia³bym tak¿e zachêciæ rodziny
do uœwiadomienia sobie wagi, jakie maj¹ one w Koœciele i spo³eczeñstwie. G³oszenie Ewangelii odbywa siê bowiem
przede wszystkim w rodzinie, aby potem dotrzeæ do ró¿nych obszarów ¿ycia codziennego” – doda³ Papie¿.
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej
Komunii Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana
Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
O ³asce Bo¿ej
Przez mêkê i œmieræ na krzy¿u Pan Jezus wys³u¿y³ nam dar
nadprzyrodzony, który konieczny jest do zbawienia. Ten dar
nazywamy ³ask¹ Bo¿¹. Jest ona przyjaŸni¹, któr¹ Bóg obdarowuje
cz³owieka. Pan Jezus objaœni³ dzia³anie ³aski, kiedy porówna³ siebie
do krzewu winnego, a nas do latoroœli, czyli ga³¹zek. Na ga³¹zkach
tylko wtedy pojawi¹ siê liœcie, kwiaty i owoce, kiedy bêd¹ z³¹czone
z reszt¹ krzewu. Kiedy miêdzy ga³¹zkami a krzewem bêd¹
przep³ywa³y ¿yciodajne soki.
Tak samo i my ludzie, kiedy jesteœmy z³¹czeni z Panem Jezusem przez ³askê
mo¿emy czyniæ dobro zas³uguj¹ce na niebo.
£aska Bo¿a jest dwojaka: uczynkowa i uœwiêcaj¹ca.
£aska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg udziela cz³owiekowi do nawrócenia
siê z grzechów, do spe³niania dobrych uczynków, do przezwyciê¿ania pokus
i do wytrwania w dobrym a¿ do œmierci.
£aska uœwiêcaj¹ca oczyszcza duszê z grzechów ciê¿kich, czyni j¹ piêkn¹
i œwiêt¹. Bez posiadania ³aski uœwiêcaj¹cej w chwili œmierci nie mo¿na dost¹piæ
nieba.
Cz³owiek traci ³askê uœwiêcaj¹c¹ przez grzech ciê¿ki.

Sakrament bierzmowania
Co to jest chrzest œwiêty?
Chrzest œwiêty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy
sakrament. Jest nazywany chrztem ze wzglêdu na obrzêd
zanurzenia w wodzie. Ochrzciæ oznacza „zanurzaæ”
w wodzie. Œw. Pawe³ napisa³ w liœcie do Koryntian: „Je¿eli
wiêc ktoœ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minê³o, a oto [wszystko] sta³o siê nowe”
(2 Kor 5,17). Ochrzczony jest zatem zanurzony w œmierci
Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim
jako „nowe stworzenie”. Chrzest okreœlany jest tak¿e jako „obmycie odradzaj¹ce
i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym”. Ta prawda zapisana jest m.in. w Liœcie
do Tytusa: „nie ze wzglêdu na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³niliœmy, lecz
z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce
w Duchu Œwiêtym” (Tt 3,5). W Liœcie do Efezjan czytamy: „Niegdyœ bowiem byliœcie
ciemnoœci¹, lecz teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu: postêpujcie jak dzieci
œwiat³oœci!” (Ef 5,8). Zatem chrzest jest „oœwieceniem” cz³owieka, poniewa¿
ochrzczony staje siê „synem œwiat³oœci”. Dlatego chrzest zobowi¹zuje i pomaga
byæ dobrym cz³owiekiem – dzieckiem Bo¿ym. Chrzest jest wiêc najwspanialszym
darem jaki otrzymujemy od Jezusa za poœrednictwem Koœcio³a.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin

Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Obchodzimy dziœ drug¹ niedzielê po Narodzeniu Pañskim. Przypada ona jedynie
wówczas, gdy w danym roku wypadnie niedziela pomiêdzy 2 a 5 stycznia. Liturgia tej
niedzieli daje nam jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ zatrzymania siê nad tajemnic¹ Boga, który
przyszed³, aby zamieszkaæ z nami, by staæ siê jednym z nas i aby nas poci¹gn¹æ
ku sobie, jak mogliœmy us³yszeæ w czytaniu z Listu œw. Paw³a Aposto³a do Efezjan.
Dzisiejsza niedziela jest zarazem pierwsz¹ niedziel¹ nowego roku. Zadbajmy zatem
o to, by ten rok by³ prze¿ywany przez nas w jednoœci z Bogiem i drugim cz³owiekiem.
2. Jutro przypada uroczystoœæ Objawienia Pañskiego. To bardzo wa¿na uroczystoœæ
w okresie Bo¿ego Narodzenia. Jezus bowiem objawia siê ju¿ nie tylko cz³onkom narodu
wybranego, wœród których przyszed³ na œwiat, ale wszystkim ludziom, których
reprezentuj¹ mêdrcy przybywaj¹cy ze wschodu. Msze œw. w naszym koœciele o godz.
700, 900, 1100, 1300 i 1800. B³ogos³awieñstwo kredy na wszystkich Mszach.
3. Na Mszê œw. o godz. 1300 – zapraszamy dzieci w strojach Królów, Pasterzy, Anio³ów.
Stworzymy Korowód Królewski – który przejdzie do parafialnej szopki, by oddaæ czeœæ
Panu Jezusowi.
4. W przysz³¹ niedzielê œwiêtem Chrztu Pañskiego zakoñczymy liturgiczny obchód
okresu Bo¿ego Narodzenia Pañskiego. Jednak jego duch, duch otwarcia siê na to,
czym Bóg pragnie nas obdarzyæ, powinien nam towarzyszyæ nie tylko w tym czasie,
ale w ca³ej naszej codziennej trosce o to, by stawaæ siê coraz bardziej dzieæmi Bo¿ymi
jak Jezus.
Wasz Proboszcz
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