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BOŻE NARODZENIE I NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Drodzy Paraﬁanie,
Czytelnicy „Mojej Paraﬁi”
oraz wszyscy modlący się
w naszym
pallotyńskim kościele!
„Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł Człowiekiem się stać?”
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy uczymy się „bycia Człowiekiem” przez duże „C”.
Wracamy do tego, co ważne i wartościowe.
Życzę Wam wszystkim, wytrwałości w podążaniu za Gwiazdą,
która wskazuje właściwą drogę.
Życzę, aby blask tej Gwiazdy rozświetlał zakamarki życia i napełniał serca czystą miłością.
Niedawno rozpoczęliśmy Jubileusz Miłosierdzia. Jest on szczególnym czasem łaski,
w którym Promienie Miłosierdzia obejmują świat, stając się źródłem nadziei.
Niech Boże Narodzenie sprawi, aby te Promienie objęły również nas samych.
Życzę wszystkim ciepła w sercu, umiejętności przebaczania,
odnajdywania sensu i dobra nawet w bardzo trudnych sytuacjach.
Życzę, abyśmy potraﬁli cieszyć się sobą nawzajem, „zamykając dłoń w czyjejś dłoni”.
Idźmy za Promieniami Świętej Nocy!
Uczmy się miłości – od Miłości złożonej w żłobie,
bo przecież, jak pisał Karol Wojtyła,
„aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu…”.
Ks. Proboszcz Lucjan Rożek SAC
wraz ze Współbraćmi pallotynami

EWANGELIA: Ł k 2, 41-52
„Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”.
„Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest
mego Ojca?” Tego jeszcze nie zrozumieli Maryja i Józef.
Kiedy po trzech dniach poszukiwania znaleźli Go
w świątyni, Matka zwraca się do Jezusa: „Dziecko,
dlaczego nam to zrobiłeś... pełni bólu szukaliśmy Ciebie”.
Tą odpowiedzią „czy nie wiedzieliście” próbował
uświadomić im, kim jest. Maryja i Józef byli rodziną,
która żyła jak wiele innych rodzin izraelskich. Przyzwyczajeni byli do zwykłego rodzinnego życia. Praca,
obowiązki prawa religijnego, codzienna krzątanina.

Wszystko to spojone miłością wzajemną. Aż to ich
dziecko sprawia im ból, „szukaliśmy Ciebie”. Odnajdują
Jezusa, który wraca z nimi do Nazaretu i „jest im
posłuszny. A Jego Matka zachowywała wszystkie te
słowa w swym sercu”. Święto Świętej Rodziny proponuje nam rozważenie problemu: czy nasza rodzina
jest wsparta na wierze i miłości? Wspólna wieczorna
modlitwa niech będzie powierzeniem Bogu własnej
rodziny i wszystkich rodzin, w których brak wiary
i wzajemnej miłości.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Boże mój, obym w mojej duszy nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała,
cała czuwająca w wierze, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu”.

DZIECINO ŚWIĘTA

SZUKAM JEZUSA

„Dziecino Święta,
czemu drżysz i z taką trwogą patrzysz się?
Czy już przed sobą widzisz krzyż
na purpurowym nieba tle?
Jeszcze nie czas, o Panie nasz,
o nie płacz, nie, błagamy Cię...”

O Gwiazdo betlejemska
Któraś Mędrcom ze Wschodu
Niczym latarnia morska
Zabłąkanym żeglarzom
Bezpieczny port wskazałaś
Rozbłyśnij na nowo

Betlejem leży na terenie Autonomii Palestyńskiej,
8 kilometrów od jerozolimskiego Starego Miasta.
Żeby dostać się do miejsca narodzenia Jezusa, trzeba
minąć mur, którego budowę rozpoczęło w 2002 roku
Państwo Izraelskie (po tym, jak palestyńscy bojownicy
zabarykadowali się w Bazylice Narodzenia Pańskiego
na pięć tygodni i podłożyli w niej ładunki wybuchowe).
Wysoka na 7 metrów i długa na ponad 700 kilometrów
konstrukcja, przez Żydów nazywana jest „murem
bezpieczeństwa”, przez Palestyńczyków – „murem
hańby”.

Wskaż mi drogę do Jezusa

Do Betlejem można wjechać jedynie za okazaniem
przepustki. Każdego ranka przed „checkpointem”
pomiędzy Betlejem a Jerozolimą stoi w kolejce ponad
tysiąc Palestyńczyków pracujących po drugiej stronie
muru. Bo z pracą w Betlejem nie jest najlepiej.
Miasteczko przez lata utrzymywało się z turystyki
i pielgrzymów, którzy przybywali do Groty Narodzenia.
W 2000 roku Betlejem odwiedzało blisko 100 tys.
osób miesięcznie. Potem ta liczba spadła ponad
dziesięciokrotnie. Dzisiaj, wędrując po Betlejem,
zamiast scen ze stajenki, szybciej można zobaczyć
gołąbka pokoju w kamizelce kuloodpornej.
opr.

Chcę Mu powiedzieć, że potomkowie Heroda
Szemrzą przeciwko Niemu
Usiłują wyrzucić Go z ludzkich sumień
Powiem Mu też, że
Pogubiłam się w tym świecie ułudy
I chaosu medialnego
Gdzie brat bratu wilkiem
I też powiem, że Go kocham,
Że martwię się o Niego
Powiem…
Powiem…
Dziękuje gwiazdo
Już znam drogę
Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie
Jesteś Chlebem, Wodą i Powietrzem moim
Ratuj świat, bo w nieładzie tonie

Jadwiga Kulik

Betlejemska gwiazdo
Dziękuję
Znalazłam Jezusa
Wie o wszystkim
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„„Dzień Pana” jest „panem dni””.

Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Przesadna centralizacja zamiast pomagać, komplikuje życie Kościoła
oraz jego dynamizm misyjny”.

PIĘKNO NOCY WIGILIJNEJ

GDY PĘDZISZ…
Ciągle coś świętujemy. Ale czy aby na pewno?
Każde nasze przyjście do kościoła, to ambitny bardzo
zamysł, żeby swoje życie wynieść jak najwyżej…
na jak najwyższy poziom... Czy nam się udaje?
Technika, która ma ułatwiać nam życie, poszła
bardzo do przodu. Nadążamy za nią? Może nie zawsze
nadążamy, ale pragniemy ciągle i wciąż jej więcej…
A żeby się światło samo włączało, ażeby się samo
prasowało, ażeby wszystko było łatwiej…
I tak pędzimy i pędzimy…
I w tym wszystkim mamy kolejne Boże Narodzenie.
Bóg staje się znowu małym Dzieckiem. Uklękniemy,
by się Nim zadziwić? Opowiemy mu coś o naszej
technice? O naszej pogoni?
Opowiadajmy Mu jak najwięcej! Bóg bardzo lubi
słuchać! Ale nie łudźmy się, że wystarczy Mu opowiedzieć
tylko w Święta. BÓG OBJAWIA SIĘ W CODZIENNOŚCI.
O wiele ważniejszy dla Boga będzie Twój styczeń
i luty, niż te piękne, grudniowe dni…
xp

MODLITWA
DLA DOBREJ SPOWIEDZI
Boże, dziękuję Ci,
że zawsze mogę wrócić do Ciebie,
że zawsze mam drugą szansę,
a Ty nie zamykasz drzwi,
ale pozwalasz przychodzić do Siebie
i mówić: Dobry Ojcze, Tatusiu.
Zabieraj lęk, który mam w sobie,
zabieraj to wszystko, co przeszkadza mi wrócić.
Zanurzaj mnie w swojej miłości.
Amen.
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„Czy Jezus
naprawdę istniał?”
Tak. Mówią o tym historycy.

Nieskalanie biały puch
Pokrył świerki, sosny, brzozy
No, dosłownie wszystko - całą Ziemię!
Płoną różnokolorowe lampki
Na cudownie pachnących lasem choinkach;
Świętuje całe ludzkie plemię...
A gdy pierwsza, ciepła, przyjazna gwiazdka
Na cichym, grudniowym niebie zabłyśnie
To czas jedyny, może niepowtarzalny moment
By w serdecznym geście przebaczenia
podać sobie wzajemnie dłonie
I objąć się, uściskać serdecznie
Pamiętając o tym, że wszyscy
dziećmi Jednego Boga jesteśmy
I kiedyś, tam, w cudownym Niebie u Niego
Będziemy cieszyć się wiecznie...
Warto więc już dziś przebaczyć sobie
To, co może złe jest w naszym życiu
Otrzeć łzę wzruszenia
(A tak od niechcenia, gdzieś w ukryciu...)
Z radością przełamać się opłatkiem śnieżnobiałym
I uroczyście zaśpiewać głosem wzruszonym od łez
z lekka nabrzmiałym:
„BÓG SIĘ RODZI,
MOC TRUCHLEJE...”
Po Wigilii zaś, gdy choinki
w przytulnych domach
srebrem i kruchymi, tęczowymi bombkami
kolorowo lśnią,
A nasze maleństwa w łóżeczkach już śpią,
Przejdźmy się przepiękną, grudniową nocą
Do wielkich bazylik, czy wiejskich kościołów
na PASTERKĘ...
By oddać pokłon Bogu Jednorodzonemu
w bielutkim opłatku Komunii świętej utajonemu
I przyjmijmy Go do swych czystych serc
Oﬁarujmy Małemu Jezusowi
Całych siebie;
Powiedzmy Mu wszystko!
Z pewnością poczujemy się wtedy
Jakbyśmy już byli w tym przepięknym Niebie
Tak... Cuda może zdziałać
Święta, cicha Noc Grudniowa...
Katarzyna Wilczyńska

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Kochaj dziecko takie, jakim jest. Nie próbuj zmieniać syna lub córki w idealne dziecko”.

3

Kalendarz
liturgiczny
liturgicz
litur
giczny
ny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. 25, 26 i 27 grudnia nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

27 grudnia 2015r. - NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Imieniny: Żanety, Jana, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
Syr 3, 2-6. 12-14
PSALM 128, 1-2. 3. 4-5
Kol 3, 12-21
EWANGELIA: Łk 2, 41-52
28 grudnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Teoﬁla, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM 124, 2-3. 4-5. 7b-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18
29 grudnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Dawida, Dominika, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 3-11
PSALM 96, 1-2a. 2b-3. 5b-6
EWANGELIA: Łk 2, 22-35
30 grudnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Eugeniusza, Irminy
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 12-17
PSALM 96, 7-8a. 8b-9. 10
EWANGELIA: Łk 2, 36-40
31 grudnia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Sylwestra, Melaniy
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 18-21
PSALM 96, 1-2. 11-12. 13
EWANGELIA: J 1, 1-18
1 stycznia 2016r. – PIĄTEK
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Imieniny: Mieczysława, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA:
Lb 6, 22-27
PSALM 67, 2-3. 5 i 8
Ga 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 2, 16-21
2 stycznia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Izydora, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22-28
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: J 1, 19-28

2. W czwartek, 31 grudnia, zapraszamy na godz. 1800 na uroczystą Mszę św.
na zakończenie starego roku i Nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne.
Za publiczne odmówienie tego dnia hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”
– „Te Deum laudamus” – można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
3. W piątek, w Nowy Rok, obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Pokoju. Msze święte w naszym
kościele będą odprawione według porządku niedzielnego. Nie będzie
Mszy świętej o godz. 630. Tego dnia za publiczne odmówienie hymnu
„O Stworzycielu Duchu przyjdź” – „Veni Creator” – można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. 1 i 2 stycznia, to I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek spowiedź święta
podczas wszystkich Mszy świętych. Z racji niedzielnego porządku dnia,
nie będzie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu ani konferencji
dla czcicieli Serca Pana Jezusa. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1700.
5. W niedzielę, 3 stycznia, a także 6 stycznia, młodzież ze Scholi Pallottiego
będzie rozprowadzała przed kościołem kredę i kadzidło do poświęcenia
w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Oﬁary składane
przy tej okazji zostaną przeznaczone na potrzeby Scholi.
6. W niedzielę, 3 stycznia, o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza św. hospicyjna.

Wtorek,
torek, 29 grudnia, od godz. 900
ul. Radostowska, ul. Godowska, ul. Czarna, ul. Głucha, ul. Chemiczna,
ul. Łączna, ul. Drzymały, ul. Ciborowska, ul. Towarzyska, ul. Rolnicza,
ul. Wilczyńskiego, ul. Opolska, ul. Wydmowa, ul. Lotna

Środa, 30 grudnia, od godz. 900
ul. Bartnicza, ul. Otwarta, ul. Zakopiańska, ul. Sierpowa, ul. Działkowa,
ul. Gajowa z blokiem, ul. Chęcińska, ul. Góralska, ul. Bukietowa

Czwartek, 31 grudnia, od godz. 900

ul. Domagalskiego, ul. Staroopatowska 12/16, ul. Kolejowa, ul. Poznańska

Sobota, 2 stycznia, od godz. 900
ul. Staroopatowska domki jednorodzinne,
ul. Staroopatowska 4/6, 8/10, 22/24, ul. Wiejska 58

Poniedziałek, 4 stycznia, od godz. 1500
ul. Wiejska domki jednorodzinne, ul. Wiejska 62, ul. Jodłowa, ul. Ptasia,
ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Południowa bez bloku, ul. Eplera,
ul. Mariańskiego, ul. Młodzianowska, ul. Leśna, ul. Tatrzańska, ul. Krynicka
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