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MSZE ŚWIĘTE
W PARAFII:
W niedziele i
święta:
7.00; 9.00; 11.30;
17.00
10.15 - w kaplicy
na Małym Ciścu;
W dni
powszednie :
7.00; 17.00
Nabożeństwo do św.
Maksymiliana we wtorek przed
Mszą św. wieczorną
Nabożeństwo do św.
Jana Pawła II w czwartek przed
Mszą św. wieczorną
Godzinki o NSPJ w piątki przed Mszą
św. poranną
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- w niedzielę przed
Mszą św. poranną
Nabożeństwo różańcowe - codziennie
pół godziny przed
wieczorną Mszą św.

OBJAWIENIE
PAŃSKIE
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
I swoim blaskiem, jaśniejszym od słońca,
Przenika z mocą umysły i
serca
Szlachetnych mędrców.
Największe trudy dalekiej
wędrówki
Wśród mroźnych nocy i
skwaru południa
Nie mogły wstrzymać
spragnionych odkrycia
Tajemnej prawdy.
A kiedy doszli do kresu swej drogi,
Znaleźli Dziecię zrodzone w ubóstwie;
Pokorną wiarą, silniejszą niż rozum,
Poznali Pana.
Gdy ich nadzieja spełniła się wreszcie,
Wyznali Boga w postaci człowieka;
Upadli przed Nim i pełni radości
Złożyli dary.
Dla Boga Stwórcy: obłoki kadzidła,
Dla Króla istnień: złociste klejnoty,
Ludzkiemu ciału, co umrze na krzyżu:
Pachnąca mirra.
Wielbimy Ciebie, przedwieczna Mądrości,
I Twego Ojca, i Ducha Świętego;
Niech gwiazda wiary prowadzi nas wszystkich
Ku Tobie, Jezu.
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Szukać Boga

W dniu dzisiejszym przykuwa uwagę
scena pokłonu mędrców. Ale trzeba też zauważyć, że zanim dotarli do Betlejem i odkryli w Jezusie Mesjasza i Króla, wcześniej
poszukiwali Go – w księgach, w proroctwach
i w gwiazdach. To poszukiwanie było do tego stopnia owocne, że nie mieli żadnych
wątpliwości, kim jest Dzieciątko Jezus. Byli
pewni swojej drogi i swojego odkrycia.
Dlatego, kiedy przybyli i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego Maryją, upadli na
twarz i oddali Mu pokłon. Mędrcy zobaczyli.
Mieli wzrok zdolny odkrywać rzeczy tajemne, wzrok Objawienia. Ten wzrok był na tyle
przenikliwy, że z wielkich wyżyn swojego
umysłu i potęgi potrafili zstąpić, żeby w jednej chwili przystosować się do tej zwyczajnej i prostej rzeczywistości: widoku młodego
małżeństwa
z
niemowlęciem.
Oni
„zobaczyli”.
Są ludzie, których coś ciągnie w wysokie i niedostępne góry. Są tacy, którzy siadają w samochód lub pociąg i jadą w nieznane.
Innych pociągają nieodkryte tereny i pustynie. Są tacy, którzy spływają niedostępnymi
rzekami lub w łodzi płyną na bezludne wyspy. Nawet dzieci pociąga tajemniczość zakamarków ogrodu przy domu lub osiedlu.
Dlaczego ci ludzie to robią? Dlaczego narażają się nieraz, tracą czas i pieniądze, by
płynąć czy jechać tam, gdzie jeszcze nikogo
nie było? Dlaczego płacą 20 milionów dolarów za to, żeby wylecieć na orbitę okołoziemską i popatrzyć na zapierający dech w
piersiach widok naszej planety z kosmosu?
To smak przygody. To ludzkie marzenia, które w pewnym momencie przekładają się na
decyzję pójścia za przygodą, za tajemniczością. Może dlatego tak chętnie czytamy
książki, czy oglądamy filmy przygodowe lub
podróżnicze, że odkrywa się w nich smak
przygody.
Nie inaczej możemy popatrzyć dziś na
mędrców ze Wschodu, którzy nie bacząc na
trudności i przeszkody, wyruszyli, by dowiedzieć się, jakie jest znaczenie gwiazdy, którą odkryli na niebie. To była ich przygoda. To
była podróż w nieznane. To było spełnienie
ich marzeń.
Jednak najważniejszą cechą wszyst-

kich poszukiwaczy przygód jest wiara. Odkrywają nieznane, poszukują nieodkrytego,
wyruszają w rzeczywistość, której jeszcze
nie doświadczyli, dlatego że wierzą, że to,
czego pragną, naprawdę JEST. Dlatego poszukiwacza nic od podróży nie odciągnie. I
dlatego wielu ich nie rozumie, uważając, że
trzeba być głupim, żeby realizować w ten
sposób swoje marzenia.
Przełóżmy to porównanie na naszą
wiarę w Boga. Wiara ze strony człowieka
jest trójstopniowa: Pierwszy stopień wiary –
to wierzę że Bóg jest. Można to porównać
do człowieka, który wie, że są jeszcze takie
miejsca, które warto by odkryć, góry, które
można by zdobyć, wyspy, na których warto
by zamieszkać, ale tylko wie i na tym koniec. Nie jest poszukiwaczem przygód. Drugi stopień wiary – to ufam Bogu, wierzę mu
i oddaję Mu siebie. To człowiek, który tęskni za przygodą, bardzo by chciał udać się w
nieznane miejsca, poznać kraje, w których
nie był. Słyszał o tym, czytał książki, oglądał filmy, ale jest poszukiwaczem przygód,
pozostając we własnym domu. Trzeci stopień wiary – to pójście za Chrystusem i z
Nim. To człowiek, który wyrusza na spotkanie z przygodą, któremu nie wystarczą
książki przygodowe. Idzie, bo pociąga go
smak przygody.
Mędrcy ze Wschodu – to byli prawdziwi poszukiwacze przygód. To byli ludzie
prawdziwej wiary. Nie tylko wiedzieli, że
się narodzi Mesjasz, nie tylko tęsknili za
tym, żeby go spotkać, ale wyruszyli na spotkanie z Nim, odpowiadając na poruszenie
serca i znak od Boga.
Człowiek wierzący nie może ignorować rodzących się w nim pytań. Nie może
przed nimi kapitulować. Musi odczytywać
Boże wezwanie: „Pójdź za Mną” wciąż na
nowo. W zmieniającym się świecie nie wystarczy wiedzieć, że Bóg istnieje. Nasza
wiara ma być duchową przygodą polegającą na poszukiwaniu i odkrywaniu Boga. Największą radością człowieka jest spotkanie
z Jezusem Chrystusem, Bogiem – Człowiekiem. Wiara może być piękną przygodą, która wiedzie nas na spotkanie z Bogiem.
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PIĄTEK - 11 STYCZEŃ

PONIEDZIAŁEK - 7 STYCZEŃ

700
800

- + Antoni Kupczak
-

700

(M.C.) +Józef Tetłak

1700 -

1600 - (M.C.) + Maria Strzałka

+ Zofia Kupczak

*****************************************
WTOREK - 8 STYCZEŃ

700

17 00

700

+ Franciszek Pajestka r. śm.

1700 -

+ Agnieszka i Franciszek Witos r. śm.

- + Józef Pawlus

1600 - (M. C.)+ Józef Jopek
+ Karol Grzegorzek r. śm.
+ Aniela Wróbel
(D.C.) + Janina Bury

*****************************************
CZWARTEK - 10 STYCZEŃ

700

- Dziękczynna od Anny i Czesława z okazji 45 r.
ślubu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

1600 - (M.C.) + Agnieszka Szczotka

*****************************************
ŚRODA - 9 STYCZEŃ

1700

1700 - + Janina Worek r. śm. z synem Piotrem
*****************************************
SOBOTA - 12 STYCZEŃ

- + Katarzyna Golombiewska

16 00 - (M.C.)+ Karol Kąkol

700

- + Wiktoria i Rudolf Jarco r. śm.

- + Andrzej Haręża

*****************************************
NIEDZIELA - 13 STYCZEŃ

700

-

+ Józefa i Jerzy Golasik r. śm.

900

-

++ z Róży Tadeusza Misiarz
+ Aniela Słowik

101 5 -

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha
Św. w dorosłym życiu dla Bartłomieja Worek z
okazji 18 rocznicy urodzin.

1600 - (M.C.) W intencji Patrycji z okazji 18 r. urodzin. z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze
1130 - O Boże bł. zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Dziedzic
1700 - + Józef i Franciszka Pajestka
1700 - + Joanna Drożdż z m. Józefem i s. Wojciechem

Kalendarz liturgiczny
1. Dziś święto Objawienia Pańskiego- Trzech Króli. Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi Królów.
2. W przyszłą niedzielę – 13 stycznia – przypada Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
czas Bożego Narodzenia. W czasie chrztu Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po okresie życia ukrytego w Nazarecie.
3. W czwartek – 17 stycznia – wspomnienie św. Antoniego opata
4. Od piątku – 18 stycznia – w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W tym dniu z racji trzeciego piątku miesiąca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.
5. W sobotę – 19 stycznia – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na spotkanie opłatkowe 12 stycznie na Plebanie na godz. 15.00
wszystkie wspólnoty naszej parafii: Radę Duszpasterską, Róże Różańcowe,
Rycerstwo, Apostolstwo Dobrej Śmierci.

PONIEDZIAŁEK - 14 STYCZEŃ

PIĄTEK - 18 STYCZEŃ

700

700

- + Stanisław Filary

1600 -

(M. C.) + Józef Tetłak

- + Adam Łajczak

1600 - (M.C) + Anna Tlałka

1700 - + Jarosław Talik 6 r. śm.

1700 - + Zofia Misiarz 1 r. śm.

*****************************************

*****************************************

WTOREK - 15 STYCZEŃ
700

- + Marcin Balas
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SOBOTA - 19 STYCZEŃ
700

- + Zofia Kupczak

1600 - (M.C.) + Karol Kąkol

1400 - Ślub: Śleziak- Białek

1700 - + Stanisław Łoboziak r. śm.

1600 - (M.C.) + Agnieszka Szczotka
1700 - + Jadwiga Czempas 2 r. śm. z mężem Walentym

*****************************************

*****************************************

ŚRODA - 16 STYCZEŃ

NIEDZIELA - 20 STYCZEŃ

700

700

- + Magdalena Fułat r. śm.

900

- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Członków
Róży Heleny Bednarz
+ Genowefa Madejczyk

- + Jan Rejczyk

1600 - (M.C.) + Henryk Ziętek
1700 - + Regina Kupczak z m. Franciszkiem
(D.C.) + Tadeusz Machałą
*****************************************

1015

+ Maria Strzałak z m. Janem w r. śm.

CZWARTEK - 17 STYCZEŃ
700

- + Anna Słowik

1600 - (M.C.) + Maria Strzałaka
1700 - + Henryka Kręcichwost z bratem Marianem i
rodzicami

1130 - Dziękczynna z okazji 50 r. ślubu Zofii i Jana z
prośbą o dalszą opiekę Bożą
Chrzest: Mia Kliś
1700 - + Michała Bednarz 4. r. śm.

PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY!!!
Orszak Trzech Króli
1.
2.
3.

Mały Cisiec - orszak czerwony - 10.30 wyjście od kaplicy na Małym Ciścu - prosimy o odświętne
ubranie w kolorze czerwonym
Duży Cisiec - Doliny - orszak niebieski - 10.30 wyjście od sklepu ul Doliny (Plac Dziedziców) - prosimy o odświętne ubranie w kolorze niebieskim.
Barania Cisiecka - Orszak zielony - 10.30 wyjście od Zacisza - prosimy o odświętne ubranie w kolorze zielonym
Spotkanie Orszaków około godz. 11.00 przed budynkiem starej plebanii i wspólny przemarsz do
kościoła na msze św. o godz.11.30

Schola Parafialna Puls Boga zaprasza na koncert kolęd
po Mszach św. o godz. 9.00 i 11.30

