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od Niego. Chce wyprowadziæ ich z beznadziei, grzechu 
i osamotnienia. A nas zaprasza do wspó³uczestnictwa 
w tym wielkim dziele.

Rozpoczynaj¹c nowy rok, postanówmy sobie 
pracowaæ nad pog³êbieniem swojej wiary i umac-
nianiem przyjaŸni z Jezusem. I uwierzmy, ¿e naprawdê 
mo¿emy pomóc innym poznaæ Jezusa jako ich Pana, 
Zbawcê i najlepszego Przyjaciela!       ks. Dariusz

Pocz¹tek roku jest zawsze czasem sprzyjaj¹cym podejmowaniu 
nowych postanowieñ i wyznaczaniu sobie celów na nadchodz¹ce miesi¹ce. 
Mo¿emy postanowiæ zadbaæ o w³asne zdrowie – za¿ywaj¹c wiêcej ruchu, 
zdrowiej siê od¿ywiaæ. Mo¿emy postanowiæ, ¿e wiêcej czasu bêdziemy 
poœwiêcaæ rodzinie, zamiast œlêczeæ przed telewizorem. Mo¿emy te¿ 
zdecydowaæ, ¿e nadszed³ czas, aby zabraæ siê za planowany od dawna 
remont domu czy mieszkania.

Czy jednak stawiamy sobie równie¿ cele duchowe? Jakie kroki mo¿emy 
podj¹æ, aby w rozpoczynaj¹cym siê roku przybli¿yæ siê do Pana? Czy nie 
powinniœmy wreszcie potraktowaæ na serio Jego wezwania do s³u¿by, 
do pog³êbiania wiary, do ewangelizacji?

Bóg stawia wielu z nas wœród ludzi, którzy czuj¹ siê wysuszeni 
wewnêtrznie. Mo¿e to s¹ nasi krewni, przyjaciele, s¹siedzi czy koledzy 
z pracy. Pragnie, abyœmy g³osili im obietnice odkupienia i nowego ¿ycia, 
byœmy zachêcali ich do szukania Jezusa. Chce, abyœmy mówili im: „Bóg ciê 
kocha, chce nape³niæ ciê swoim Duchem i obdarzyæ swoim 
B³ogos³awieñstwem”. To, czy odpowiemy na Bo¿e wezwanie, zale¿y tylko 
od nas. Trzeba uwierzyæ, ¿e Bóg chce, abyœmy stali siê Jego g³osem poœród 
œwiata. Jest gotowy na przyjêcie do swego domu tych, którzy s¹ daleko 

¯ycie chrzeœcijan zna doœwiadczenie radoœci oraz 
cierpienia. Jak wielu œwiêtych doœwiadcza³o samotnoœci! 
Jak wielu wiernych, tak¿e w naszych czasach, 
doœwiadcza milczenia Boga, podczas gdy chcia³oby 
us³yszeæ Jego pocieszaj¹cy g³os!

                                      Benedykt XVI

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (2, 1-12) 
Gdy Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mêdrcy 

ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król ¿ydowski? 
Ujrzeliœmy bowiem jego gwiazdê na Wschodzie i przybyliœmy oddaæ mu pok³on . Skoro to 
us³ysza³ król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a Jerozolima. Zebra³ wiêc wszystkich 
arcykap³anów i uczonych ludu i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ Mesjasz. Ci mu 
odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisa³ Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 
jesteœ zgo³a najlichsze spoœród g³ównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie w³adca, 
który bêdzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywo³a³ potajemnie Mêdrców 
i wypyta³ ich dok³adnie o czas ukazania siê gwiazdy. A kieruj¹c ich do Betlejem, rzek³: 
Udajcie siê tam i wypytujcie starannie o Dzieciê, a gdy Je znajdziecie donieœcie mi, abym 
i ja móg³ pójœæ i oddaæ Mu pok³on. Oni zaœ wys³uchawszy króla, ruszyli w drogê. A oto 
gwiazda, któr¹ widzieli na Wschodzie, sz³a przed nimi, a¿ przysz³a i zatrzyma³a siê nad 
miejscem, gdzie by³o Dzieciê. Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê uradowali. Weszli do domu 
i zobaczyli Dzieciê z Matk¹ Jego, Maryj¹; upadli na twarz i oddali Mu pok³on. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto, kadzid³o i mirrê. A otrzymawszy we œnie nakaz, ¿eby 
nie wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê do swojej ojczyzny.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Szukajmy Boga

Tysi¹ce ludzi wêdrowa³o do Jerozolimy. Jedni, aby 
pohandlowaæ, bo by³ to wa¿ny rynek œwiata. Drudzy, by 
pos³uchaæ uczonych rabinów, którzy w portykach œwi¹tyni 
odpowiadali na trudne pytania. Mo¿na nawet by³o pozostaæ 
u nich podejmuj¹c systematyczne studia. Jeszcze inni 
wêdrowali, by robiæ karierê, bo tam by³ dwór Heroda. 

        Ks. Edward Staniek (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

Najwiêksze t³umy wêdrowa³y do œwi¹tyni, aby z³o¿yæ Bogu ofiarê, aby siê pomodliæ. 
Wœród wêdruj¹cych spotykamy kilku mêdrców, którzy szukaj¹ najwiêkszego Skarbu. 
Nie interesuj¹ siê tym, co jest na rynku, ani tym, co mówi¹ uczeni, nie interesuj¹ siê karier¹ 
i nie zd¹¿aj¹ do œwi¹tyni.

Oni szukaj¹ Zbawiciela. Im jest potrzebne spotkanie z Mesjaszem. Mówi¹ o tym 
wyraŸnie na dworze i od nich dowiaduje siê o tym ca³a Jerozolima. Nikt jednak z nimi 
nie szuka. Nawet uczeni powiedzieli im: idŸcie do Betlejem, mo¿e tam Go znajdziecie, 
ale sami nie poszli. Oni wêdruj¹ i znajduj¹. Tylko oni w tym wielkim gwarnym mieœcie, 
wœród setek tysiêcy byli autentycznie g³odni wartoœci religijnych.

Tak jest ci¹gle. Œwiat nie potrzebuje Boga, nie jest Go g³odny. Nawet ci, którzy 
przychodz¹ do œwi¹tyni, by siê pomodliæ, rzadko kiedy potrzebuj¹ Boga. Jednym 
z podstawowych warunków ¿ycia religijnego jest g³ód, jest pragnienie spotkania 
Zbawiciela. Jest mi potrzebny Bóg. Zostawiam wiêc na boku rynek i jego bogactwo, 
zostawiam na boku bibliotekê wiedzy tego œwiata, karierê polityczn¹, wszystko, nawet 
t³umy pielgrzymów, jest mi potrzebny Bóg. Ten g³ód zmusza do szukania, nie daje 
cz³owiekowi spaæ, wzywa do modlitwy. Szczêœliwy cz³owiek g³odny Boga.

Religijny g³ód niszczy Ÿle pojêt¹ samowystarczalnoœæ, cz³owiek samowystarczalny 
nie potrzebuje ani ludzi, ani Boga. Takich ludzi spotyka siê dziœ wiele.

Drugim czynnikiem niszcz¹cym g³ód religijny jest krótkowzrocznoœæ, liczenie siê tylko 
z doczesnoœci¹. Ona bardzo zawodzi. W czerwcu spotka³em cz³owieka, który przebywa³ 
za granic¹, bogaty i mia³ wielkie plany na najbli¿sze lata. W paŸdzierniku mia³ operacjê na 
raka. Teraz ju¿ niewa¿ne ani konto w Szwajcarii, ani samochód, ani wysoka fala, na której 
mia³ p³ywaæ. Wszystko tak szybko siê zmieni³o. Teraz potrzebny jest Zbawiciel.

Obyœmy byli tak m¹drzy, jak ci mêdrcy, którzy nie zatrzymali siê ani na rynku, ani na 
dworze Heroda, ani u rabinów, tylko wêdrowali do Betlejem, by spotkaæ Zbawiciela.
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Porz¹dek Kolêdy (7 - 14 stycznia 2013)

1. Poniedz. – 7 stycznia –   ul. Jednaczewska      – 1  od godz. 9 ; 
ul. Polna (od nr 4 i 98) – 2 ksiê¿y od godz. 9
ul. £¹czna i Jasna – 1 ksi¹dz od godz. 15
ul. Piwna i Weso³a 117(blok) – 1 ksi¹dz od godz. 15

2. Wtorek – 8 stycznia  – ul. Poznañska (od nr 4) – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                         ul. Wojska Polskiego 161B (od nr 1 i 31) – 

      2 ksiê¿y od godz. 15
                                         ul. Spokojna od nr 1A;B;3;7;7A i B;11 A i B  – 

                 1 ksi¹dz od godz. 14

3. Œroda   – 9 stycznia   – ul. Nowoprojektowana – 2 ksiê¿y od godz. 9
                                   ul. Wojska Polskiego 161C (blok) – 2 ksiê¿y od godz. 15

4. Czwartek – 10 stycznia – ul. Nowogrodzka (od nr 29, 50, 155, 276 ),

5. Pi¹tek      – 11 stycznia - ul. Piaski (od nr 1 i 17) oraz ulice przyleg³e 
      – 2 ksiê¿y od godz. 9

 2 ksiê¿y od godz. 15

6. Sobota    – 12 stycznia – ul. Kaktusowa (od nr1) Makowa, Kwiatowa (od nr1),

                   Ró¿ana, Chabrowa (od nr 2)  4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 14 stycznia – ul. Weso³a (od nr 101 i 175) – 2 ksiê¿y od godz. 9

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Kochani!
Coroczna Kolêda jest oficjaln¹ Wizyt¹ Duszpastersk¹. Dlatego przyjêcie 

kap³ana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywi¹zania 
do Koœcio³a i duszpasterzy. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne 
dziêkczynienie za otrzymane ³aski, proœbê o b³ogos³awieñstwo dla domu 
i dla rodziny w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolêdowe stanowi wyznanie 
wiary rodziny, które powinno zgromadziæ wszystkich domowników.

Wizyta duszpasterska to równie¿ spotkanie kap³ana z parafianami. Kolêda 
jest doskona³¹ okazj¹ ku temu, aby lepiej siê poznaæ, aby prze³amaæ 
anonimowoœæ, aby wymieniæ swoje uwagi czy spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ycia 
parafialnego, czy te¿ ¿ycia konkretnej rodziny. Jest okazj¹ do tego, 
aby porozmawiaæ o w¹tpliwoœciach, odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych 
wiary i ¿ycia religijnego.
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00       S³owikowa,  Kanarkowa – 4 ksiê¿y od godz. 9
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      00ul. Partyzantów 
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                  00ul. Harcerska       – 1 ksi¹dz od godz. 9

 
00ul. Malinowa , Przytulna  – 1 ksi¹dz od g. 15

 

                  
ul. Wojska Polskiego 161D (blok) , ul. Studencka – 

00
     – 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez 
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, u nas tradycyjnie nazywan¹ œwiêtem Trzech Króli, obchodzimy 
w Koœciele ju¿ od IV wieku. Przypomina nam ona, ¿e Syn Bo¿y, pos³any przez Ojca na œwiat, objawi³ siê 
ludziom jako Zbawiciel ca³ego stworzenia. Ho³d, jaki sk³adaj¹ Mu Mêdrcy ze Wschodu, jest znakiem, 
¿e i poganie zostali powo³ani do wiary. W serce ka¿dego wierz¹cego ten liturgiczny obchód przynosi 
prawdziwy pokój, poniewa¿ podkreœla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braæmi. Zatem to 
kolejna, wyj¹tkowa okazja do przyjrzenia siê w³asnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie 
naszego chrzeœcijañskiego obowi¹zku, i¿ sol¹ autentycznej wiary mamy poci¹gaæ innych ku Bogu.

2. Podczas Mszy Œwiêtej pob³ogos³awiliœmy kredê i kadzid³o. T¹ w³aœnie kred¹, zgodnie z pradawnym 
zwyczajem, kreœlimy na drzwiach naszych domów i mieszkañ pierwsze litery imion Trzech Mêdrców: 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreœliæ, ¿e jak ci Mêdrcy ze Wschodu, równie¿ i my 
szukamy Chrystusa i radujemy siê z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2013) oznacza równie¿ proœbê, 
aby Chrystus b³ogos³awi³ nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych œwiadectwo 
naszej wiary. Nie rezygnujmy wiêc z tego piêknego polskiego zwyczaju, zw³aszcza w Roku Wiary!

3. Dziœ przypada Misyjny Dzieñ Dzieci. Szczególn¹ modlitw¹ otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy siê 
o liczne i œwiête powo³ania kap³añskie i misyjne, aby Dobra Nowina o zbawieniu przyniesiona przez Pana 
Jezusa – Wcielone S³owo Bo¿e – skutecznie dotar³a na wszystkie krañce œwiata, do wszystkich narodów 
i wszystkich ludzi spragnionych i poszukuj¹cych Boga. Zebrane dzisiaj ofiary s¹ przeznaczone na Krajowy 
Fundusz Misyjny. Zadbajmy, aby przy tej okazji nasze dzieci poczu³y siê do obowi¹zku niesienia pomocy 
rówieœnikom przez modlitwê i wsparcie materialne. Niech równie¿ one stan¹ siê misjonarzami mi³oœci 
i pokoju tak¿e wœród najbli¿szych: w rodzinie i w gronie kolegów, kole¿anek.

4. W kolejn¹ niedzielê, 13 stycznia, przypada œwiêto Chrztu Pañskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny 
obchód okresu Narodzenia Pañskiego. Bêdziemy celebrowaæ pami¹tkê publicznego og³oszenia mesjañskiej 
misji Pana Jezusa. Ale zastanowimy siê te¿ nad w³asnym chrztem i powo³aniem do zbawienia. Warto 
przypomnieæ sobie datê i miejsce naszego chrztu. Mo¿e warto zdaæ sobie sprawê, ¿e poprzez w³asny chrzest 
sta³em siê dzieckiem Bo¿ym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – œwiêtego ¿ycia, 
¿e poprzez chrzest œwiêty rozpoczê³a siê moja komunia z Panem Bogiem, o której mam œwiadczyæ w³asnym 
¿yciem wobec innych.

5. W naszej parafii trwaj¹ odwiedziny duszpasterskie – kolêda. Prze¿yjmy je w duchu bo¿onarodzeniowej 
radoœci, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.        Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
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