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DRUGA NIEDZIELA
PO BOŻYM
NARODZENIU

PRZEDWIECZNE SŁOWO OJCA
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę”.

Słowo jest dla nas czymś bardzo zwyczajnym, ulotnym. Słowem
jest każdy pojedynczy wyraz. Biblia natomiast powstawała w kulturze, w
której słowo jest wydarzeniem, sprawą, a nawet osobą.
W Prologu Ewangelii św. Jana należy je pisać wielką literą. Ma
bowiem cechy boskie – było Bogiem i jest Bogiem, istnieje od początku,
jest stwórcze, ma w sobie życie. Bóg przez nie podzielił się ze światem
swoim życiem, czyli bóstwem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało
między nami.
Słowo Boga to Jezus Chrystus, który dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia stał się człowiekiem. Jest bliżej nas niż mądrość Starego
Testamentu, która wprawdzie przyszła do ludzi, ale człowiekiem się nie
stała, nie miała i nie ma mocy zbawienia człowieka. Jeżeli więc Jezus jest
Słowem Boga, a Bóg swoim Słowem stwarza świat, to w istocie stwarza
go przez swojego Syna i w swoim Synu. W Nim człowiek staje się także
bratem Boga, gdyż ze względu na Niego Bóg przeznaczył nas dla siebie
jako swoich przybranych synów. Tak więc w Jezusie Chrystusie,
odwiecznym i przedwiecznym Słowie Ojca, historia zbawienia już w
swoim zaraniu, przed założeniem świata, osiąga apogeum.

===============================================================================================================================================================================

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE
Ktoś kiedyś powiedział, że życie każdego człowieka to temat na
osobne opowiadanie. Moje życie jest niepowtarzalne i bogate w
wydarzenia. Najczęściej nikt o tym nie wie. Nie mam komu tego
opowiedzieć, albo nie czuję takiej potrzeby.
Wśród wydarzeń naszego życia jest jedno chyba najważniejsze.
Przeważnie nie pamiętamy o nim. Nie znamy dokładnej daty. To
wydarzenia mojego chrztu św. Posiadam obrazek z Pierwszej Komunii św.
z datą. A kiedy był mój chrzest św.?
W niedzielę Chrztu Pana Jezusa warto wrócić do tamtego
wydarzenia. Może żyją jeszcze rodzice chrzestni? Może moi rodzice
pamiętają? Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam tamto
wydarzenie. W dzień mojego chrztu św. przez wodę, gesty i słowa był
obecny Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie trwało to długo, ale zmieniło mnie
całkowicie. Narodziłem się na nowo oczyszczony z grzechu pierworodnego.
Od tej chwili żyję w świecie, ale należę do Króla „nie z tego
świata”. „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat…” (1J
5,4). Zwyciężam świat, gdy idę przez życie z Chrystusem. On jest ze mną, a
czy ja chcę być z Nim? Jeżeli chcę, nic i nikt mnie od Jezusa nie odłączy.
W chwili chrztu św. został nade mną wezwany Bóg w Trójcy
Jedyny. Ten Bóg przez Słowo stworzył świat. I nadal stwarza świat mego
życia. „…Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie
bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni
pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,11). To „posłannictwo” jest
prowadzeniem mnie do zbawienia.

NIEDZIELA
CHRZTU
PAŃSKIEGO

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 3 do 10 stycznia 2021 roku.
Niedziela
03.01.2021
DRUGA NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU.
7.30 Do Bożej Opatrzności i św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże
w rodzinie i rodzinach dzieci.
9.15 Grabczok Za † Józefa Susczyk w 30 dzień po śmierci.
10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Fatimskiej i św. Faustyny w intencji róży różańcowej o bł. Boże, opiekę i
zdrowie w rodzinach oraz za †† z tej róży – przełożona p. Weronika Kansy.
Poniedziałek 04.01.2021
18.00 msza kolędowa: ul. Opolska z Surowiną i Ogrodowa
Wtorek
05.01.2021
18.00 msza kolędowa: ul Łubniańska

Środa
06.01.2021
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.
7.30 Za † Pawła Patrzek w rocz. śm.
9.15 Grabczok Za †† rodziców Jerzego i Anielę Kotula, brata Jerzego w rocz. śm., siostry
Barbarę i Dorotę, bratową Teresę i wszystkich z całej rodziny.
10.30 Za †† rodziców Adelę i Konrada Pietrek, teściów i z pokrewieństwa.
Czwartek
7.00
18.00
Piątek
18.00
Sobota
18.00

07.01.2021
Za † brata Henryka Świerc w I-szą rocz. śm.
msza kolędowa: ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna
08.01
.
msza kolędowa: ul. Powstańców Śl. od rynku do końca
09.01
Za †† matkę Łucję Gopoń, ojca Franciszka, brata Norberta, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.

Niedziela 10.01
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.
7.30 Za †† matkę Agnieszkę Hanusik w rocz. śm., ojca Józefa, męża Huberta, teścia Pawła i
z całego pokrewieństwo.
9.15 Grabczok Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80
rocz. ur. p. Gotharda z prośbą o zdrowie i Opiekę Bożą w rodzinie oraz w
rodzinach dzieci
10.30 Za †† ojca Ernesta z ok. ur., siostrę Gabrielę, dziadków oraz wszystkich z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Jadwiga Szubert, Sabina Napieralska, Magdalena Narowska, Renata Długosz
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna
Kotula.
W Środę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, msze św. w porządku niedzielnym. Kolekta
przeznaczona na pomoc misjom.
W przyszłą Niedzielę świętem Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Kolekta
przyszłej Niedzieli na ogrzewanie naszych obiektów parafialnych.
Od jutra kolęda w Brynicy – w tym roku decyzją ks. Bp Ordynariusza spotykamy się na mszach św. kolędowych
w kościele z poszczególnymi mieszkańcami naszych ulic. W następującym porządku:
Poniedziałek 04.01.
godz. 18.00 ul. Opolska z Surowiną i Ogrodowa
Wtorek
05.01.
godz. 18.00 ul. Łubniańska
Czwartek
07.01.
godz. 18.00 ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna
08.01
godz. 18.00 ul. Powstańców Śl. od rynku do końca
Piątek
Zapraszam rodziny w te poszczególne dni, gdyby była jakaś przeszkoda można przyjść w innym terminie.
Przynieśmy z sobą wodę do poświęcenia, zostanie także poświęcona kreda i po zakończonej mszy i modlitwach
zabierzemy do domu także modlitwy pamiątki kolędowe oraz kredę do oznaczenia naszych domów i mieszkań.
Po mszy także możliwość zamówienia mszy w tym roku w zakrystii: przygotować kartkę, bądź także wysłać
wcześniej mailem.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 10 do 17 stycznia 2021 roku.
Niedziela
10.01
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.
7.30 Za †† matkę Agnieszkę Hanusik w rocz. śm., ojca Józefa, męża Huberta, teściów Annę i
Pawła oraz z całego pokrewieństwo.
9.15 Grabczok Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80 rocz. ur.
p. Gotharda z prośbą o zdrowie i Opiekę Bożą w rodzinie oraz w rodzinach dzieci.
10.30 Za †† ojca Ernesta z ok. ur., siostrę Gabrielę, dziadków oraz wszystkich z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek 11.01
18.00 msza kolędowa: ul. Powstańców Śl. od początku do rynku
Wtorek
12.01
7.00 W 30 dzień śm. Józefa Pogrzeba.
18.00 msza kolędowa ul. Krzywa i Młyńska
Środa
13.01
.
18.00 msza kolędowa ul. Stawowa, Klasztorna i Leśna
Czwartek
14.01
.
18.00 msza kolędowa ul. 1 Maja i Prosta
Piątek
15.01
.
17.00 Grabczok
Sobota
16.01

.

18.00 Za †† Hildegardę Marsolek z ok. ur.

Niedziela 17.01
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† żonę, matkę i babcię Marię Siekierka w 11 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
9.15 Grabczok
10.30 Za †† ojca Józefa Nanko, jego żonę Elfrydę, ich syna Norberta, rodziców Kokot,
syna i brata Michała oraz z całego pokrewieństwa.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Katarzyna Woźnik, Natalia Adamowicz, Edyta Pyrasz, Maria Papiewis
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: św. Szczepana – przełożony p.
Gerhard Kurtz.
Dzisiejsza Niedziela kończy liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego, ale w liturgii nadal możemy
używać śpiewu kolęd.
Także w tym tygodniu msze św. kolędowa w następującym porządku:
Poniedziałek11.01
godz. 18.00 ul. Powstańców Śl. od początku do rynku
Wtorek
12.01
godz. 18.00 ul. Krzywa, Młyńska
Środa
13.01
godz. 18.00 ul. Stawowa, Klasztorna i Leśna
Czwartek 14.01
godz. 18.00 ul. 1 Maja, i Prosta

"Rok Świętego Józefa"
Odpusty na Rok św. Józefa,
dekret Penitencjarii
Krzysztof Ołdakowski SJ

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar
specjalnych Odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można
otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia
eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie
upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy
okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.
Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj
wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu.
Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację
nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia
obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.
Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego
serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków.
Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała
lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa
było pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie
czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła
Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią
modlitwę różańcową. Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z
intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i
prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać
ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z
Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się
godniejsza. Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących,
zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu
zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości
lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej
tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o
umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.
Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska
udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub
spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu
dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa
(według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień
szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje
rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych
powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz
będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym
zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt
pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.
Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto wszystkich upoważnionych kapłanów oraz innych
szafarzy do chętnego posługiwania wiernym w sakramencie Pojednania oraz udzielania Komunii
św. chorym.

