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Niech ten Nowy Rok, który rozpocz¹³
swoje urzêdowanie, bêdzie dla ka¿dego
z nas rokiem PRAWDZIWEJ RADOŒCI,
ka¿dy jego dzieñ niech bêdzie dniem
SPE£NIONYCH MARZEÑ, a ka¿da jego
chwila chwil¹ PRAWDZIWIE PIÊKNEJ
MI£OŒCI.
Kochani!
Na pocz¹tku Nowego roku wielu z nas stara siê oceniæ swoje
dotychczasowe ¿ycie i podj¹æ noworoczne postanowienia.
Bez wzglêdu na to, jakie postanowienia zamierzamy podj¹æ, trzeba
wiedzieæ, ¿e je¿eli bêdziemy szukaæ obecnoœci Boga w codziennej
modlitwie, On udzieli nam swojej mocy i obdarzy b³ogos³awieñstwem.
Zanim znów poch³onie nas wir codziennych spraw, próbujmy znaleŸæ
czas i odpowiedzieæ przed Panem na nastêpuj¹ce pytania:
* Czy „pierwsz¹ mi³oœci¹” Twego ¿ycia jest Jezus, czy te¿
przys³aniaj¹ Go ró¿ne, wa¿ne sprawy, pragnienia, ludzie?
* Jakie relacje panuj¹ w Twojej rodzinie? Czy okazujesz swoim
bliskim jak bardzo Ci na nich zale¿y? A mo¿e powinieneœ siê z kimœ
pojednaæ?
* Czy zachowujesz w³aœciwe proporcje miêdzy prac¹, rozrywk¹
i czasem przeznaczonym dla Boga?
* Czy troszczysz siê o tych, którym nikt nie okazuje mi³oœci?
* Czy Bóg jest najwa¿niejszy w Twoim ¿yciu?
Siostry i Bracia!
Starajmy siê w tym roku w szczególny sposób
dostrzec to, ¿e Bóg pragnie ogarn¹æ ka¿dego nas
swoj¹ Ojcowsk¹ mi³oœci¹. Pozwólmy, aby wzi¹³ nas
w ramiona, a wszystkie nasze lêki i zmartwienia
rozp³yn¹ siê w ogniu Jego mi³oœci.
Wasz Proboszcz
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Wykorzystaæ czas

Czêsto s³yszymy narzekanie na brak czasu. Tysi¹ce ludzi ci¹gle siê
usprawiedliwia brakiem czasu na modlitwê, na zajêcie siê rodzin¹, na opiekê
nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. Podœwiadomie wszyscy czujemy, ¿e tak
byæ nie powinno. Chodzi o zbyt wielkie sprawy — modlitwa, rodzina, bliŸni,
ojczyzna, w³asne zdrowie, a jednak krótkie oœwiadczenie: „nie mam czasu”
w oczach w³asnych i cudzych usprawiedliwia brak troski o te wartoœci. Czy
jednak takie oœwiadczenie usprawiedliwia w oczach Boga? A czyja¿ to wina, ¿e
nie mamy czasu? Czy¿by Bóg stworzy³ za krótki dzieñ? Cz³owiek wierz¹cy wie,
¿e takie ustawienie sprawy nie ma sensu. Mamy doœæ czasu, by wykonaæ, i to
dok³adnie, wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. On wyznaczy³ zadania, On
zna nasze mo¿liwoœci i On daje czas. U Niego wszystko jest idealnie wyliczone
co do sekundy. Jeœli nam brakuje czasu, nie jest to wina Boga tylko nasza.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie potrafimy zrobiæ wszystkiego, co chcielibyœmy
uczyniæ, nawet gdybyœmy pracowali dwadzieœcia cztery godziny na dobê. Im
wiêcej bêdziemy pracowali, tym wiêcej zadañ bêdzie czeka³o na wykonanie.
Praca to moloch, który mo¿e po³kn¹æ cz³owieka. Taka jest prawda o pracy.
Tymczasem Bogu wcale nie chodzi o to, byœmy czynili du¿o dobrego, ale o to,
byœmy wykonali dobro, którego On od nas oczekuje.
Gdzie jest zatem klucz do w³aœciwego wykorzystania czasu? Dlaczego jedni
czyni¹ wiele dobra, a nigdy nie narzekaj¹ na brak czasu, inni zaœ czyni¹ niewiele,
a czasu ci¹gle im brakuje. OdpowiedŸ jest stosunkowo prosta: Czas ma ten,
kto kocha.
Zakochani zawsze znajd¹ czas dla siebie, nawet w najwiêkszym nawale
pracy. Potrafi¹ zorganizowaæ spotkanie, porozmawiaæ, napisaæ list... M¹¿
kochaj¹cy ¿onê zawsze znajdzie dla niej czas. Matka kochaj¹ca dzieci zawsze
ma dla nich czas. Przyjaciel, mimo zajêæ, zawsze zatrzyma siê przy chorym
przyjacielu. Pierwszym znakiem wygasaj¹cej mi³oœci jest brak czasu dla tych,
których kochamy. Mi³oœæ nigdy nie pozwoli zasypaæ siê tysi¹cami doczesnych
trosk, ona zawsze w pokoju i radoœci umie zachowaæ w³aœciw¹ hierarchiê
wartoœci.
Dlaczego tylko mi³oœæ potrafi w³aœciwie wykorzystaæ czas? Bo tylko ona jest
w stanie przekroczyæ granicê czasu i zamieniæ go w wiecznoœæ. Ten, kto nie
kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliŸniego, ani wbrew pozorom dla
siebie. Je¿eli zaœ kocha, to czas rozmna¿a siê w jego rêkach jak chleb w rêkach
Jezusa, gdy karmi³ tysi¹ce ludzi. Ten chleb by³ ³amany i rozdawany rêk¹
Wiecznej Mi³oœci. Ludzie, którzy prawdziwie kochaj¹, potrafi¹ jedn¹ godzin¹
swego ¿ycia nakarmiæ wielu.
Ta refleksja nad wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na progu
Nowego Roku. Jego godziny szybko bêd¹ przep³ywaæ przez nasze rêce i serca.
Jak¿e wiele mamy do zrobienia. Jak¿e ambitne plany snuj¹ siê po g³owach ludzi
m³odych, silnych, zdrowych. Jak precyzyjnie zamierzaj¹ oszczêdzaæ si³y chorzy,
s³abi, w podesz³ym wieku. Dwanaœcie nowych miesiêcy to wielka szansa dla
ka¿dego z osobna i dla ca³ego narodu. Warto pamiêtaæ, ¿e nie zabraknie nam
czasu wy³¹cznie wówczas, gdy wykorzystamy go w duchu mi³oœci. Ona jedna
potrafi granice czasu przesuwaæ w wiecznoœæ.
Ks. Edward Staniek
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (2,16-21)
„Pasterze poœpiesznie udali siê do Betlejem i znaleŸli Maryjê, Józefa
i Niemowlê, le¿¹ce w ¿³obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im
zosta³o objawione o tym Dzieciêciu. A wszyscy, którzy to s³yszeli, dziwili siê
temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te
sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbi¹c
i wys³awiaj¹c Boga za wszystko, co s³yszeli i widzieli, jak im to by³o
powiedziane. Gdy nadszed³ dzieñ ósmy i nale¿a³o obrzezaæ Dzieciê,
nadano Mu imiê Jezus, którym Je nazwa³ anio³, zanim siê poczê³o w ³onie
[Matki]”.

* * *
Porz¹dek Kolêdy
1. Poniedzia³ek – 3 stycznia – ul. Wojska Polskiego 161A (nr 1 i 31) – 2 ksiê¿y
– od godz. 15.00
ul ¯abia i Fabryczna – 1 ksi¹dz – od godz. 9.00
ul. Krêta – 1 ksi¹dz – od godz. 15.00
2. Wtorek – 4 stycznia –

ul. Wojska Polskiego 161B(nr 1 i 31) – 2 ksiê¿y
– od godz. 15.00
ul. Rzemieœlnicza – 1 ksi¹dz – od godz. 9.00

3. Œroda – 5 stycznia

ul. Wojska Polskiego 161C(nr 1 i 31) – 2 ksiê¿y
– od godz. 15.00
ul. Harcerska ( od nr 20) – 1 ksi¹dz – od godz. 9.00

–

4. Pi¹tek – 7 stycznia –

ul. Jednaczewska – 2 ksiê¿y – od godz. 9.00

5. Sobota – 8 stycznia –

ul. Kaliwody (nr 1); ul. 33 P³k. Piechoty (nr 1);
ul. Sosnowa (nr 1); ul. Sosnowa (nr 2) i ul. Zielna
- 4 ksiê¿y – od godz. 9.00

6. Poniedzia³ek – 10 stycznia – ul. Pu³askiego (nr 1 i 109) – 2 ksiê¿y – od godz. 9.00
ul. Wojska Polskiego 161D (nr 1 i 31) - 2 ksiê¿y
– od godz. 15.00

* * *
Cz³owiek jest wielki,
nie przez to, co ma,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli siê z innymi!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
Kochani!
Rozpoczyna siê kolêda. Mam œwiadomoœæ, ¿e na ten temat kr¹¿y
wiele opinii dotycz¹cych jej sensu, powodów ofiar pieniê¿nych oraz
celowoœci kontynuowania tej formy duszpasterstwa. Nie chodzi tylko
o towarzysz¹c¹ jej atmosferê, ale przede wszystkim o sposób
przyjmowania duchownego przez gospodarzy i nastawienie samego
ksiêdza, które decyduj¹ o owocach odwiedzin duszpasterskich oraz ich
pozytywnej lub negatywnej ocenie. Odwiedziny duszpasterskie maj¹
charakter domowej liturgii. Ka¿dy formularz przewiduje rozwa¿anie
S³owa Bo¿ego i wspóln¹ modlitwê. W czasie odwiedzin mo¿na poprosiæ
ksiêdza o poœwiêcenie obrazu lub ró¿añca. Specjalny obrzêd
przewidziano w przypadku b³ogos³awieñstwa nowego domu
i mieszkania. Poœwiêcanie domostw i b³ogos³awienie rodzin ma
w Koœciele d³ug¹ tradycjê. Zaleca³ je œw. Atanazy ju¿ w III w.
Kolêda, nawet gdy jest krótka, pozwala zorientowaæ siê w problemach
parafian i póŸniej lepiej reagowaæ na ich oczekiwania i potrzeby
w codziennej pracy duszpasterskiej.
Moi Drodzy! W tym obrzêdzie odnajdziemy w³aœciwy sens wówczas,
gdy bêdzie nie tylko odwiedzinami, ale prawdziwym spotkaniem
duszpasterza i parafian.
Proszê Was o modlitwê, aby te spotkania przynios³y b³ogos³awione
owoce.
Wasz Proboszcz
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