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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12 (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie)
Psalm responsoryjny: Ps 147,12-13,14-15,19-20 (Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało)
Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18 (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci)
Ewangelia: J 1,1-18 (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami)
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Msze św.
Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa stałe:

6 stycznia obchodzimy w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest
określana także terminem pochodzenia wschodniego: „Epifania”. W interpretacji
ojców Kościoła. Uroczystość ta wspomina powołanie wszystkich ludów do
zbawienia, również pogan, których przedstawicielami są mędrcy przybyli
ze Wschodu. Tradycja ludowa widziała w trzech postaciach mędrców oddających
cześć Dziecięciu symbol różnych ras i nacji, uważając ich za potomków Sema,
Chama i Jafeta, synów Noego, a także egzemplifikację trzech etapów życia
ludzkiego.

Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej do
godz.21:00
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP
We wtorki całodzienna
Adoracja Najśw. Sakr.

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

"Cyfrowa Zakonnica"

"

większość mojego życia wydawała się rozpadać. Nauczyłaś
mnie dużo o przyjaźni, łasce, miłości i o wytrwałości, gdy robi
się ciężko - napisała jedna z użytkowniczek. Obecnie siostra
Catherine Wybourne przebywa w szpitalu z powodu problemów
zdrowotnych. W jednym ze swoich postów prosiła o modlitwę za
siebie.
/aciprensa.com/Twitter/Facebook/dm/

"
Ta zakonnica wie, jak wykorzystać potencjał internetu do
ewangelizacji. Benedyktynka klauzurowa - siostra Catherine
Wybourne głosi Ewangelię ludziom z ponad 120 krajów świata,
do których nie mogłaby dotrzeć bez pomocy Internetu. Siostra
Wybourne z pewnością nie jest typową zakonnicą klauzurową.
Oprócz przynależności do Zakonu św. Benedykta prowadzi
również szeroką działalność ewangelizacyjną za pośrednictwem
internetu, przez co została nazwana „cyfrową zakonnicą”.
Obecnie przebywa w klasztorze Świętej Trójcy w Wormbrifge,
niedaleko hrabstwa Herefordshire w Anglii. Internet jest
rodzajem ściany z wieloma oknami: przyjdź i zobacz, czym
możemy się podzielić - mówi w jednym z wywiadów. Przed
wstąpieniem do opactwa Stanbrook w wieku 27 lat, kobieta
pracowała w banku. Kiedy wstąpiła do zgromadzenia zajmowała
się prasą na potrzeby zgromadzenia i właśnie wtedy stwierdziła,
że chce również zajmować się technologią. Była przekonana, że
klasztor powinien być obecny w świecie poprzez media. - Nie
tylko stworzyliśmy własną stronę internetową, ale staraliśmy się
pójść o krok dalej, tworząc podcasty i filmy – mówi w wywiadzie
dla brytyjskiego dziennika „The Telegraph”. Na potrzeby
ewangelizacyjne ze swoimi towarzyszkami stworzyła fora
i spotkania online w czasie, gdy stosunkowo niewiele osób
w Kościele interesowało się wirtualnymi rekolekcjami.
Podkreśla, że na prowadzonych przez jej zgromadzenie
rekolekcjach pojawiają się ludzie, którzy „już nie radzą sobie
z życiem”. Siostra Catherine Wybourne zachęca innych
duchownych do ewangelizowania w taki sposób. Dzięki jej
pracy oprócz niesienia Chrystusa innym wspierana jest również
misja klasztoru. Dodatkowo zakonnice oferują usługi
projektowania stron internetowych i inne pomoce
technologiczne różnym klientom zewnętrznym. Wszystkie te
działania koordynuje „cyfrowa zakonnica” ze swojej celi
zakonnej. Siostra Catherine jest również zainteresowana
służeniem najbardziej potrzebującym za pomocą technologii,
dlatego tworzy również cyfrowe zasoby, takie jak audiobooki dla
osób niedowidzących. - Bycie za klauzurą nie oznacza, że
musisz mieć zamknięty umysł. Jednocześnie zaznacza, internet
nie zastępuje Adoracji Eucharystycznej w kościołach, ale jest
doskonałym źródłem duchowym w czasach, gdy wiele osób z
różnych powodów nie chodzi do kościoła. Osoby, które
korzystają z jej pomocy dziękują siostrze, że wyszła na
spotkanie ludziom, którzy bardzo potrzebują Boga w obecnym
czasie. - Twoje posty na blogu utrzymywały mnie stabilnie, gdy

Wizytę rozpoczynamy o godz. 16.30. Odwiedzamy tylko te
domy, które zostały wcześniej zgłoszone. W tym tygodniu
porządek kolędy będzie wyglądał następująco:
Poniedziałek 3 stycznia: Kotowice, Brwinów,
ul Piłsudzkiego, Osiedle Pszczelin, Sochaczewska 35, 35A
i domki oraz Grudów
Wtorek 4 stycznia: Parzniew, Brwinów, ul. Biskupicka
Środa 5 stycznia: ul. Żukowska, Błońska, Jasna, Klonowa,
Kwiatowa, Augustowska, Płocka Gliniana, Suwalska, Struga,
Wileńska, Modlińska, Skudro, Łomżyńska\
Sobota 8 stycznia: ul. Głowackiego, Mickiewicza,
Ciechanowska, Kampinoska, Konspiracji, Kryniczanka,

Refleksja na II Niedzielę po Narodzeniu
Pańskim
Dobrze wiemy, że w Jezusie oglądamy Boga. Ale
nie chodzi tu o aspekty fizycznego wyglądu, lecz
o zrozumienie, że cała osoba Jezusa obiawia nam Boga. A nasze
poznanie Boga dokonuje się poprzez kontemplację Jezusa, Jego
słów i czynów. I trzeba nam pamiętać, że poznanie Jezusa jest
zawsze "tu i teraz". Bóg przez Swoje Słowo - Jezusa daje się
poznać każdemu z nas. On jest obecny w historii naszego życia.
Poznać Boga to dostrzec tę obecność w naszym "dziś".
/ks. Dariusz/

Tweet od Papieża:

Każdego dnia, proszę, pomódlcie
się trochę razem, jako rodzina, aby
prosić Boga o dar pokoju. I
postanówmy wszyscy – rodzice,
dzieci, Kościół, społeczeństwo obywatelskie –
wspierać, bronić i strzec rodziny!

Przejmujący krzyż w Hiszpanii. Chrystus
.
wyciąga rękę do człowieka

został ukończony w 1710 r. W 1993 roku wybuchł pożar, który
zniszczył część figur i ołtarz. Od 2015 roku rozpoczął się proces
przebudowy, który obejmował rekonstrukcję ołtarza
zniszczonego w pożarze oraz renowację fasady głównej.
/Karolina Hołownia/

Co zrobić z nietrafionymi prezentami
bożonarodzeniowymi?

Poruszająca opowieść, którą co jakiś czas możemy przeczytać
w internecie, jest związana z krzyżem w kościele w klasztorze
św. Anny i św. Józefa w Kordobie. Chrystus wyciąga na nim
rękę do człowieka. Historia głosi, że pewien człowiek poszedł
się wyspowiadać właśnie pod tym krzyżem. Ksiądz potraktował
go bardzo surowo z powodu popełnionych grzechów. Niedługo
później ta sama osoba znów upadła i po wyznaniu grzechów
kapłan zagroził: „To ostatni raz, kiedy mu wybaczyłem”. Po
wielu miesiącach ten sam grzesznik znów klęknął u stóp
księdza pod krzyżem, aby znowu prosić o przebaczenie. Jednak
kapłan zdecydowanie odrzekł mu: „Nie baw się z Bogiem,
proszę. Nie mogę pozwolić, żebyś nadal grzeszył”. Kiedy ksiądz
odrzucił grzesznika nagle Jezus oderwał prawą rękę z krzyża,
wyciągnął ją w stronę skruszonego człowieka i powiedział: „To
ja przelałem krew za tę osobę, nie Ty”. Od tego czasu prawa
ręka Jezusa pozostaje w takiej pozycji. Nieustannie zaprasza
każdego człowieka do skorzystania z Jego miłosierdzia. On nie
męczy się przebaczaniem. Od jakiegoś czasu możemy
napotkać w internecie historię związaną ze starożytnym
krzyżem w Kordobie. Jednak krucyfiks, który znajduje się
w kościele miejscowego klasztoru został wykonany kilka lat
temu i nosi nazwę Krzyża Pragnienia – nawiązuje w ten sposób
do mistycznych przeżyć Matki Teresy z Kalkuty. Nie jest to ten
sam krzyż, który możemy zobaczyć na zdjęciu dołączonym do
historii, ale w swojej wymowie niezwykle do niego zbliżony.
Prawa ręka Chrystusa jest opuszczona i wyciągnięta – jak
możemy się domyślić – w stronę człowieka. Kiedy jeden z
hiszpańskich artystów otrzymał propozycję wykonania rzeźby
ukrzyżowanego Chrystusa do klasztoru w Kordobie zaczął
czytać teksty opowiadające o doświadczeniach Matki Teresy z
Kalkuty, która prowadziła dialog z Bogiem. „Bez względu na to,
co zrobiłeś, kocham cię. Przyjdź do mnie ze swoją nędzą i
swoimi grzechami, ze swoimi problemami i potrzebami oraz z
całym swoim pragnieniem bycia kochanym. Jestem u drzwi
twojego serca i pukam… Otwórz mi, bo pragnę Ciebie…” – miał
powiedzieć Chrystus. Zainspirowany, postanowił pokazać tę
wzajemną komunikację za pomocą tworzonego dzieła.
Ukrzyżowany Chrystus wyciąga na nim rękę i ofiarowuje
ludziom swoją miłość oraz prosi Matkę Teresę, aby pomogła mu
osiągnąć miłość ich dusz. Opuszczone ramię i skręcone tułowie
mają również pokazać bliskość między Bogiem i Jego
rozmówcą. Po tym, gdy krzyż znalazł się w klasztorze
karmelitanek, w 2013 roku został pobłogosławiony przez
biskupa Kordoby, Demetria Fernándeza. Duchowny był pod
wrażeniem dzieła i podkreślił, że na pewno będzie ono bardzo
czczone, ponieważ “przenosi centralną tajemnicę krzyża na
nasze czasy”. Klasztor został założony przez karmelitów i św.
Jana od Krzyża, a kościół zbudowano w 1608 roku. Ołtarz

Już po raz 10. odbędzie akcja zbierania nietrafionych
prezentów, organizowana corocznie przez Jasnogórski Punkt
Charytatywny i Fundację Ufam Tobie. Każdy, kto znalazł pod
choinką coś, czego chciałby dyskretnie się pozbyć, może
to wysłać na adres: Jasnogórski Punkt Charytatywny,
ul. Św. Barbary 6, 42-200 Częstochowa. Komuś z
potrzebujących sprawi to na pewno wiele radości. „Punkt na
Jasnej Górze to przede wszystkim osoby starsze, a podopieczni
Fundacji, to głównie osoby bezdomne i rodziny z dziećmi,
dlatego nie będzie problemu z podziałem przesłanych do nas
przesyłek” – wyjaśnia Jolanta Kobojek, prezes Fundacji ufam
Tobie. Obie instytucje na co dzień wydające żywność, ściśle
współpracują z sobą już od wielu lat. W pewien sposób też
uzupełniają się, bowiem Fundacja przygotowuje przede
wszystkim ciepłe posiłki, a Jasna Góra dodatkowo zajmuje się
wydawaniem odzieży. W ostatnim czasie organizowały wspólnie
m. in. V Światowy Dzień Ubogich. „Zarówno naszym celem, jak
i celem Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego jest pomoc
osobom, które najbardziej tego potrzebują, dlatego nie można
mówić o żadnej konkurencji między nami, bowiem im bardziej
połączymy siły i środki, tym lepiej będziemy pomagać” –
kontynuuje Kobojek. I z tego też powodu zdecydowano się
przed laty połączyć zbiórkę nietrafionych prezentów na rzecz
obu instytucji. Akcję zbierania nietrafionych prezentów
zainspirował przed laty list czytelnika do Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Zauważył on, że z wielu podarków ucieszymy się,
ale pewną część rzucimy w kąt, bo szalików, skarpetek,
pluszowych misiów, lalek czy innych zabawek mamy już pod
dostatkiem. „Tymczasem dla wielu biedniejszych rodzin te
niepotrzebne nam rzeczy są przedmiotem marzeń” – napisał
czytelnik. „W sumie to pani Jola znalazła w Tygodniku
Katolickim ten list i przyszła z tą propozycją do Punktu. I tak to
się zaczęło. Przez wiele lat koordynowała też te działania
i później zaczęła działać w swojej Fundacji, zaproponowała, by
akcję podejmować wspólnie” – zdradza o. Zygmunt Bola,
opiekun Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego. Nietrafione
prezenty można przekazywać osobiście do siedziby Punktu
Charytatywnego na Jasnej Górze, a także wysyłać pocztą na
adres: o. Zygmunt Bola, ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225
Częstochowa. Ważne, żeby na przesyłce znalazł się dopisek:
„nietrafione prezenty”.
/KAI/

Ogłoszenia duszpasterskie

1. We czwartek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 13.00
i 18.00. Błogosławieństwo kredy i kadzidła podczas każdej Mszy
2. Z racji pierwszego piątku 7 stycznia, zapraszamy na
spowiedź od godz. 17.30. Po Mszy Świętej wieczornej Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00, zakończona
Apelem Jasnogórskim.
3. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do
nabycia "Gość Niedzielny" i "Niedziela". Na stoliku za ławkami
wyłożony jest nowy numer "Florianusa".
W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Przemysław Walczuk
+ Marianna Induła
+ Mirosława Dąbrowska
+ Benedykt Męziński
+ Ryszard Zarzecki

Czcigodny Księże Proboszczu,
bardzo serdecznie dziękuję za wspomożenie naszej parafialnej
akcji charytatywnej Solidarni z mundurem polskim. Dzięki
wsparciu Waszej Wspólnoty Parafialnej, wszystko udało się
doskonale. W wigilię, na spotkanie opłatkowe przybył
J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, dowódcy Wojska
Polskiego, zaproszeni goście i żołnierze, którzy na co dzień
pełnią straż na granicy. Widzieliśmy wzruszenie na ich
twarzach- cieszyli się nadesłanymi przez dzieci rysunkami,
kartkami z życzeniami i przygotowanymi podarkami. Będąc
z dala od domu każdy gest wsparcia, zwyczajnego, ludzkiego
dobra jest ważny i potrzebny. Wierząc głęboko, że dobro wraca,
życzę Czcigodnemu Księdzu wraz z Parafianami, abyście
cieszyli się błogosławieństwem Boga i życzliwością ludzi. Bóg
zapłać!
ks. kan. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Lipsku

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
03 stycznia
Najświętsze Imię Jezus

Podziękowania z parafii Lipsk

Dla ludzi wierzących imię Jezus jest najdroższe i najświętsze,
oznacza bowiem osobę Syna Bożego, naszego Zbawiciela.
Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok
Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14),
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę
Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza
„Synem człowieczym” (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim:
„a imię Jego Odrośl” (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan
Apostoł nazwie Syna Bożego „Słowem” (J 1, 1). Sam Jezus
Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39.
44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry
Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym
Wcielonego Słowa jest Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane
Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:
W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi
narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef (…). Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna
i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1, 26-31). Święto Najświętszego
Imienia Jezus, ustanowione w roku 1721, w nowym kalendarzu
rzymskim zostało uwzględnione jako wspomnienie w dniu
3 stycznia. Do rozpowszechnienia kultu Imienia Jezus przyczynił
się w XV w. zakon franciszkański, a papież Innocenty XIII
w XVIII w. rozszerzył święto na Kościół powszechny.
W oficjum brewiarzowym jest bardzo piękny hymn z XI w.
Jesu, dulcis memoria, opiewający słodycz tego imienia
/brewiarz.pl/
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