Refleksja
Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą relację z Bogiem. „Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w
umiłowanym” podkreśla św. Paweł. Natomiast św. Jan Ewangelista mówiąc o Słowie
Wcielonym – Jezusie Chrystusie – wskazuje: „Wszystkim tym... którzy je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z
krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”. Zapewne nieraz
widzieliśmy, jak dzieci chwalą się nawzajem przed sobą swoimi rodzicami. Czasami
nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub swojej mamie zalet, talentów, możliwości,
funkcji, zarobków. Czy my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, bierzemy z nich
przykład i „chwalimy” się przed całym światem, że naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy
dajemy świadectwo naszego wybrania? Czy wykorzystujemy moc, którą
otrzymaliśmy od Słowa Wcielonego?
W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczywszy w nowy rok
kalendarzowy, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad swoją godnością
dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, gdy
zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”. Z każdą godnością związane są pewne
obowiązki. Z każdą godnością łączą się także określone zachowania, konkretny styl
życia. Chrześcijanin został wybrany przez Boga do wypełnienia misji na ziemi. Został
postawiony w pewnym miejscu po to, aby inni mogli na niego patrzeć. Każdy
chrześcijanin jest w jakiś sposób wyróżniony.
My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, winniśmy
konsekwentnie dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego
oczekuje od nas świat. Tego oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego oczekuje od
nas Bóg.
ks. Artur Stopka
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Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi, a światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim
świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego
pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie
widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. (J 1,1-18)
Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo
było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem
i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi
Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim
zostaliśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest
w łonie Ojca, objawił Go nam i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim
szczęściem. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości
i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca
naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 4.1
700 1) Do Bożego Miłosierdzia za † Henryka Gąszczak w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Aleksandra Mazur w 30. dzień po śmierci.
1800 Za † Rafała Szczęsny, †† rodziców Ewę i Mariana Iskrowicz, siostrę Józefę,
szwagra Józefa, siostrzeńców, † Mariana Binek i †† szwagrów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 5.01
00

7

Za †† rodziców Dorotę i Józefa i †† dziadków z obu stron.

Niedziela – 10.01 – Święto Chrztu Pańskiego.
700 Za † Mariana Grobosz – od Barbary Gut.
815 Za † Ewalda Gramala w 30. dzień po śmierci.

945 Za † ojca Tomasza w 100. rocznice urodzin, jego †† rodziców i rodzeństwo.
1115 Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Sander w kolejne rocznice śmierci, dziadków
Jana i Stanisławę Kuśmierczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
(po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka Małgorzaty Kolmajer)

16

30

Nieszpory niedzielne.

17

00

Za † Huberta Tomeczek.

1800 W intencji Róż Różańcowych.

Środa – 6.01; UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja i Anety Łabuda z okazji
25. rocznicy ślubu.
815 Za †† Alfreda i Jadwigę Jaschkowik, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
945 Za † Józefa Gut – od Związku i Koła Emerytów w Otmęcie.
1115 Za † Bronisława Kołodziej w 30. dzień po śmierci.
1630 Nieszpory świąteczne.
1700 Za † Stanisława Szczecina, †† rodziców i teściów, siostrę i braci oraz bratowe.

Czwartek – 7.01
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 1) Za † męża Gintera Beer w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny Gramala
i Beer oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Mikołaja i Władysławę Kudła, brata Andrzeja, teściów
i Wandę Kierat.

Piątek – 8.01
700 Za † Huberta Tomeczek – Msza św. Gregoriańska.
1800 W intencji zbiorowej.

Sobota – 9.01;
700
18

00

Za † Huberta Tomeczek.
1) Za † Waltraudę Kazubińską w 30. dzień po śmierci.
2) Za † ojca Tomasza w 30. rocznicę śmierci, † jego pierwszą żonę Jadwigę,
† mamę Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory kolędowe.
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych i ich rodzin.
 W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze
św. jak w każdą niedzielę. W czasie Mszy św. błogosławimy kadzidło, kredę
i wodę(wodę prosimy przynieść w swoich naczyniach). Kolekta przeznaczona
jest na misje.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań i całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 1745.
 W piątek o godz. 1800 Msza św. zbiorowa.
 Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za
wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

