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UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
E W A N G E L I A : Ł k 2, 16 -21
„A Maryja zachowywała wszystkie te słowa
i rozważała je w swoim sercu”.
Pasterze poszli szybko do Betlejem... zobaczyli małego Jezusa leżącego
w żłobie i opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Słuchający
dziwili się temu, co mówili pasterze. Nie dziwiła się temu Matka Jezusa.
Wsłuchiwała się z wielką powagą w usłyszane słowa i „zachowywała wszystkie
te słowa i rozważała je w swoim sercu”. Zachowanie w sercu u Maryi oznacza
jej akceptację i dyspozycyjność w stosunku do woli Bożej. Należy stopniowo
otwierać się na Objawienie i jego zrozumienie. Co my czynimy słysząc słowa
o Jezusie? Czy pamiętamy je i rozważamy? Zabiegajmy o pogłębienie własnego
życia wewnętrznego. Wzorem do naśladowania jest Maryja, Matka Pokoju.
Ten pierwszy dzień Nowego Roku jest właśnie Jej poświęcony. „Matko pokoju,
w całym pięknie i majestacie Twojego Macierzyństwa, prośmy Cię: Bądź
z nami w każdym momencie! Spraw, by ten Nowy Rok był rokiem pokoju,
mocą narodzenia i śmierci Twojego Syna” (św. Jan Paweł II). Bądź z nami
w każdy czas…
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego,
który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci”.

ŻYCZENIA
Wszystkim drogim Czytelnikom „Mojej Parafii”
życzymy, by Rok 2017 był pełen miłości i Bożego pokoju!
Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się do nas!
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MIRIAM – DZIEWCZYNA Z NAZARETU

Tymczasem Józef - oblubieniec
Miriam - udał się do domu, aby
Miriam, „błogosławiona jesteś, że na żadnej z gałązek nie spoczął przygotować go na przybycie Małktóraś uwierzyła, że spełnią się słowa Duch Święty. Wtedy okazało się, żonki. No cóż, nie dało się ukryć
powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). że jeden z mężczyzn nie złożył błogosławionego stanu Miriam.
gałązki. Tym człowiekiem był Józef Poczciwy Józef chciał Ją potajemnie
Kim była ta prosta nazaretańska z Galilei. Kiedy i on położył gałązkę, oddalić, przez co ocaliłby Miriam
Dziewczyna, w której Pan „upodobał przepowiednia się spełniła.
przed ukamienowaniem (taka kara
sobie”? Dorastała nieświadoma,
groziła w Izraelu za domniemane
że Bóg wybrał Ją na Matkę Jezusa.
Miriam powróciła ze świątyni cudzołóstwo). Wiedział, że nie jest
Jakie było Jej życie? Czy wiemy
do Nazaretu. Zanim zamieszkała ojcem dziecka. Jednak we śnie
o Niej wszystko?
z Józefem, za sprawą Ducha Świętego otrzymał nakaz, aby przyjąć Maryję
poczęła Syna. Możemy sobie tylko
Matka Jezusa – Maryja, Maria wyobrazić, co czuła skromna żydowska do siebie. Nadał narodzonemu
(w języku hebrajskim: Miriam) – Dziewczyna, kiedy stanął przed Nią Chłopcu imię Jezus. Kazał mu
urodziła się ok. 20 r. p.n.e. w Jerozo- Anioł Pański i objawił przed Nią to uczynić Anioł posłany przez
limie lub Seforis, miasteczku od- Boże tajemnice, aby zgodziła się Boga. Według żydowskiego prawa
dalonym od Nazaretu ok. 6 km. zostać Matką samego Boga, który ojciec dziecka mógł nadać mu imię
- czynność ta była uznaniem dziecka
Rodzicami Maryi - Miriam - byli postanowił stać się Człowiekiem.
za swoje. Niesamowite – Józef nadaje
pobożni Żydzi, Joachim i Anna.
Przez wiele lat nie mogli doczekać się
Miriam jest zmieszana i być może imię Synowi Boga. Jak bardzo Bóg
dziecka. Obiecali Bogu, że gdy tylko zszokowana, kiedy słyszy słowa: Józefowi zaufał. Przez Żydów Józef
narodzi się im dziecina, oddadzą ją „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, był uważany za ziemskiego ojca
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś Jezusa („Czyż nie jest On synem
na służbę Najwyższemu.
między niewiastami”. Anioł objawia, cieśli?” (Mt 13, 55)).
Gdy Miriam miała 3 lata, rodzice że porodzi Syna, któremu nada
Życie Miriam to splot Bożych
zgodnie z obietnicą oddali Ją na imię Jezus. Miriam nie stawia żadwychowanie do Świątyni jerozolim- nych warunków. Pyta tylko, jak błogosławieństw, ale też i doznań
skiej. Kiedy miała ok. 14 lat, musiała to się stanie, skoro nie zna męża. bardzo bolesnych, przeżyć niezwykłych i codziennych zmagań. Była
wrócić ze Świątyni do domu, bowiem
Archanioł Gabriel odpowiada: Kobietą i Matką, w której życiu szara
nadszedł czas, aby wyszła za mąż.
Według apokryfów, Miriam odmó- „Duch Święty zstąpi na Ciebie. Dla codzienność zderzała się z nadwiła zamążpójścia, uzasadniając Boga nie ma nic niemożliwego”. przyrodzonym Bożym działaniem.
swoją postawę ślubami czystości, Po tych słowach Maryja, widząc jak Na kartach Ewangelii pojawia się
które złożyła przed Panem. Kapłani, wyróżnił Ją Bóg, mówi pokornie: jako osoba dojrzała. Na zewnątrz
nie wiedząc co zrobić w tej sytuacji, „Oto ja służebnica Pańska, niech niczym nie wyróżnia się spośród
zwrócili się o pomoc do Boga, który mi się stanie według twego słowa”. innych, współczesnych Jej kobiet.
polecił zebrać wszystkich nieżona- Jakże niezwykła jest prostota tej Ta zewnętrzna zwyczajność Maryi,
tych mężczyzn z rodu Dawida. Każdy sceny. Miriam nie mdleje, nie wpada zwyczajność codziennego życia
z nich miał złożyć na ołtarzu gałązkę. w ekstazę. Spokojnie rozmawia z Jej rodziny, po wielu latach stanie się
Na jednej z nich miał spocząć wysłannikiem Bożym, wyrażając jednym z powodów odrzucenia
Duch Święty w postaci gołębicy wprawdzie zaskoczenie, ale jedno- Jezusa przez mieszkańców Nazaretu.
i właściciel tej gałązki miał zostać cześnie wielką wiarę i ufność w to,
mężem Marii. Wkrótce okazało się, co on mówi.
Ciąg dalszy na 3 stronie

„GALILEA” ZAPRASZA KOBIETY
Wspólnota „Galilea”
zaprasza kobiety na spotkanie
z dekoratorką wnętrz!
Jaki jest Twój dom? Funkcjonalny? Przytulny?
Pełen harmonii i światła?
Przyjdź posłuchać o pięknie w Twoim wnętrzu
i w Twoim Domu!
Termin: najbliższa sobota, godz. 1800
Miejsce: kawiarenka pod naszym kościołem
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POSŁUCHAJ
PAPIEŻA
FRANCISZKA
„Nie można dłużej
tolerować faktu,
że wyrzuca się żywność,
podczas gdy
są ludzie cierpiący głód.
To jest nierówność społeczna”.

Jak wiemy z Ewangelii, po śmierci
Jezusa Maryją opiekował się św. Jan
Apostoł. Według prywatnych objawień bł. Katarzyny Emmerich, gdy
zbliżała się chwila śmierci, czyli „zaśnięcia” Maryi, wszyscy Apostołowie
zebrali się przy Niej na pożegnanie.
Maryja modliła się nad każdym
i błogosławiła go.
W pobliżu Efezu jest wzgórze
uważane przez wielu za miejsce,
w którym Maryja zakończyła swój
pobyt na ziemi. Inni z kolei mówią,

że Wniebowzięcie Maryi dokonało
się w Jerozolimie. Opierając się na
objawieniach św. Brygidy, przyjmuje
się, że Maryja „zasnęła” w wieku
ok. 63 lat.
Kogo z nas nie wzruszają okoliczności, w jakich przyszedł na świat Syn
Boży? Kogo nie porusza postawa
Jego Matki, która w sytuacji, kiedy
dla Świętej Rodziny zabrakło miejsca
w gospodzie, narodzone Dziecię
owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie
umieszczonym w grocie, w miejscu

bezpiecznym i dyskretnym. Bóg
narodził się w warunkach skrajnego
ubóstwa. Jego Matka nie zostaje
przeniesiona w ramionach Aniołów
do jakiegoś cudownego świata,
ale to On, Syn Boży, wchodzi do
naszego ziemskiego świata, podporządkowując się prawom natury.
Bóg o�arował człowiekowi samego
siebie, a co Mu może zao�arować
człowiek? Chyba tylko to, co Maryja
– wiarę, pokorę i posłuszeństwo…
opr. Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Więź człowieka z Bogiem musi się wyrażać w chwilach szczególnej modlitwy,
aby stawać się głębokim dialogiem, ogarniającym wszystkie wymiary osoby.
„Dzień Pański” jest dniem najpełniej wyrażającym tę więź”.

SERCE SIĘ KRAJE

Dowiaduję się, że pan ma amputowaną nogę, cukrzycę,
raka żołądka z przerzutami do kości. Nie mogę sobie poradzić
Otwieram drzwi naszego Domu hospicyjnego. z tym, co się wydarzyło! Wiem, jak to jest, jak najbliższa osoba
Trochę zaskoczył mnie widok dwojga młodych cierpi i człowiek jest bezradny, bo znikąd pomocy! Ogarnia
ludzi stojących za nimi. Nasza rozmowa przebiegła mnie złość na ten świat, na nasze miasto i naszych rządzących!
mniej więcej tak:
Mamy lotnisko, w budowie drugi stadion (chwała Panu),
- Czy mogłaby jakaś pielęgniarka przyjechać
a ludzie muszą cierpieć, bo na takie duże miasto, u nas tylko
i podać choremu kroplówkę?
jeden lekarz i nie ma hospicjum stacjonarnego! Miałam
- A Państwo są pod naszą opieką?
nadzieję, że wydarzenia związane z chorobą i śmiercią
- We wtorek jesteśmy umówieni na pierwszą
ks. Kaczkowskiego coś zmienią! Tyle było wpisów na facebooku,
wizytę (jest sobota).
myśli, i co?
- Jest to niemożliwe, proszę pani, bo Doktor jest
Po jakimś czasie pytam Doktor, co było dalej z tym chorym.
właśnie na wizytach.
Okazało
się, że pan wchodził w fazę agonii i potrzebował już
- To nie może zlecić pielęgniarce?
tylko
spokoju,
modlitwy i obecności rodziny. Odszedł w pokoju,
- Proszę pani, żeby zlecić kroplówkę choremu,
pojednany
z
Bogiem
i najbliższymi. Świeć, Panie, nad jego
Doktor musi go najpierw zobaczyć i zbadać,
duszą.
Wasz korespondent hospicyjny
bo to, co nam się wydaje dobre, może
Monika Wężyk
człowieka chorego zabić!
- Proszę pani, mój ojciec nic nie je i nie pije, do
waszego przyjazdu umrze śmiercią głodową!
Po policzku płyną jej łzy, sytuacja staje się wręcz
dramatyczna! Stojący obok młody mężczyzna
jest spokojniejszy. Tłumaczę dalej, że jest tylko
jedna Doktor, cały dzień na ustalonych wizytach
(czasem równie ciężkich) i żeby mogła zadecydować o podłączeniu kroplówki, to nie wystarczy
zobaczyć chorego. Trzeba zbadać, zapoznać się
z dolegliwościami, tu wszystko ma ogromne
znaczenie! Coraz więcej łez na twarzy kobiety.
Patrzę na nią i jest mi tak bardzo przykro, że nie
mogę w tej chwili pomóc! KOCHANI! UCHYLIŁABYM WAM NIEBA, ALE JAK JEDEN LEKARZ
MA SIĘ ROZDWOIĆ, ŻEBY POMÓC KAŻDEMU
PRZYCHODZĄCEMU?
Na pomoc idzie mi Basia, która mówi to samo,
co ja i radzi, żeby wezwać pogotowie z lekarzem.
Odchodzą, a my zostajemy bezradne.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Co robili pasterze wracając z Betlejem?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Którego dnia po narodzeniu
nadano Jezusowi Imię?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
1 stycznia 2017r. - NIEDZIELA
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 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Makarego, Izydora, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22-28
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: J 1, 19-28
3 stycznia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Arlety, Danuty, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 29 – 3, 6
PSALM 98, 1. 3cd-4. 5-6
EWANGELIA: J 1, 29-34
4 stycznia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Eugeniusza, Tytusa, Angeliki
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 7-10
PSALM 98, 1. 7-8. 9
EWANGELIA: J 1, 35-42
5 stycznia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Szymona, Hanny, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 11-21
PSALM 100, 1-2. 3. 4. 5
EWANGELIA: J 1, 43-51
6 stycznia 2017r. – PIĄTEK
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
LITURGIA SŁOWA:
Iz 60, 1-6
PSALM 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2, 1-12
7 stycznia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Juliana, Teodora, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 22 – 4, 6
PSALM 2, 7-8. 10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Nie karć dziecka
w obecności innych.
Jesteś najbardziej
przekonywujący,
gdy mówisz do dziecka
spokojnie i dyskretnie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju.
Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”
można uzyskać dziś odpust zupełny.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. Nie będzie dziś Nabożeństwa
o godz. 1720.
3. Dzisiaj i w najbliższy piątek, młodzież ze Scholi Pallottiego rozprowadza
kredę i kadzidło. O�ary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone
na rozwój i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło przynosimy w piątek
do poświęcenia.
4. Jutro, 2 stycznia, I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne o godz. 1720.
O godz. 1800 Msza święta za zmarłych.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek Nabożeństwo o nowe i święte powołania kapłańskie
i zakonne o godz. 1720. O godz. 1800 Msza święta w tej intencji.
6. W I piątek, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte
i spowiedź – jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy świętych zostaną
poświęcone kreda i kadzidło. Nie będzie tego dnia Adoracji Najświętszego
Sakramentu, Nabożeństwa o godz. 1720, wieczornej konferencji
oraz odwiedzin u chorych. Z racji Uroczystości nie obowiązuje tego dnia
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Po Mszy świętej o godz. 1145
zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne kolędowanie przy żłóbku.
7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700.
8. W przyszłą niedzielę, 8 stycznia, o godz. 1530 Msza święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.
9. Pielgrzymów „Białej 11” zapraszamy na Mszę śwętą i spotkanie opłatkowe
w niedzielę, 15 stycznia.
10. Już dzisiaj zapraszamy także na „Wieczór Kolęd”, który odbędzie się
15 stycznia o godz. 1700.

poniedziałek, 2 stycznia, od godz. 1500
ul. PCK 1, 3, 5 i 7
wtorek, 3 stycznia, od godz. 1500
ul. Komandosów 4
środa, 4 stycznia, od godz. 1500
ul. Komandosów 2 (klatki 1–5)
ul. PCK 9/11
czwartek, 5 stycznia, od godz. 1500
ul. Komandosów 2 (klatki 6–10)
ul. Gagarina 13/17
sobota, 7 stycznia, od godz. 900
ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10
poniedziałek, 9 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 15, 17 i 22
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