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Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się
człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w
słowach: "Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Z Jego pełności
wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt
nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
pouczył.

.

Powoli kończy się okres świąt Bożego Narodzenia. Za nami już Sylwester i Nowy Rok,
przed nami jeszcze święto Trzech Króli i świętowanie się zakończy. Dla niektórych te
święta to tylko zwykła tradycja: choinka, prezenty, pasterka… Dla nas, którzy
przychodzimy znów do świątyni, to pochylanie się z wiarą nad tą wielką tajemnicą, o
której pisze św. Jan: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14)
Dziękujmy w czasie Eucharystii Bogu Ojcu za dar objawienia się światu w osobie
Swego Syna – Słowa Przedwiecznego. Dziękujmy za dar życia. Dziękujmy za miłość i
za wiarę. I módlmy się, aby ci, którzy nie wierzą, mogli ujrzeć w Chrystusie Słowo,
które na początku było u Boga, aby to Słowo stało się ich stateczną przystanią.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne 10 stycznia 2010 roku / niedziela/
o godz. 16.00. Rozpoczniemy Mszą św., a po niej będzie dzielenie się opłatkiem, poczęstunek,
wspólny śpiew kolęd i występ Teatru Młodych z Lubochni.
2. Zapisuję na Bal Walentynkowy organizowany przez rodziców dzieci z parafialnych zespołów.
Odbędzie się on 13 lutego 2010 r. od godz. 19.00. Dochód będzie przeznaczony na wypoczynek
wakacyjny dzieci.
5. W nadchodzącym tygodniu wspólnie z Ks. Waldemarem odwiedzimy mieszkańców:
05 I /wtorek/
od godz. 10.00 – Wielka Wola Wieś;
od godz. 13.00 – Kazanów.
07 I /czwartek/ od godz. 10.00 – Wielka Wola Trakt /rozpoczniemy z przeciwnych stron ku
środkowi/.
08 I /piątek/
od godz. 10.00 – Czerniewice, ul. Południowa, tzw. Parcela po Trakcie;
- Paulinów + Studzianki za młynem.
09 I /sobota/
od godz. 10.00 – Czerniewice za szkołą, tzn. ul. Północna, Szkolna i Zagóry.
Ofiary, które z tej okazji złożymy, przeznaczone będą na dzwony.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:
ARKADIUSZ KRUKOWSKI, KAW. Z PAR. BOGUSZYCE I AGNIESZKA WIŚNIK, PANNA Z PAR. TUTEJSZEJ.
PIOTR CZARNECKI, KAW. Z PAR. ŻELECHLINEK I ALBINA MUSIALIK, PANNA Z PAR. TUTEJSZEJ.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! Jeszcze ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony wsiada i mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli proszę!
Pani na lekcji geografii pyta Jasia:
- Jakie zęby u człowieka są najstarsze?
- Protezy proszę pani.

Kalendarium o. Pio /cd./
2000 –styczeń-luty nadzwyczajne uzdrowienie chłopca Matteo Pio Colella;
2002 -16 czerwca kanonizacja o. Pio. Ojciec Święty Jan Paweł II oznajmia,
że liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio obchodzone będzie
w Kościele powszechnym 23. 09, w dniu jego narodzin dla nieba.

Wesoło bawią się dzieci, młodzież i Ks. Proboszcz

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 04. 01. 2010

9.00 int. wolna.
WTOREK 05. 01. 2010

9.00 int. wolna.
ŚRODA 06. 01. 2010
OBJAWIENIE PAŃSKIE

9.00 Za Parafian.
Za +Mariana i Władysława Tworskich oraz Mariannę Wójciak.
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Czesława Jańskiego;
+Jadwigę Bonecką /int od bratowej Heni z rodziną/;
+Jana Piorunowskiego /int. od siostry Zofii z rodziną/;
+Irenę Rochala w 1 rocz. śmierci;
+Kazimierza Szymańskiego;
+Mariusza Gieracha /int. od brata Tomasza z rodziną/.
CZWARTEK 07 .01. 2010

16.00 Czcicieli o. Pio. Podziękowanie za wszelkie łaski minionego roku oraz
o zdrowie dla chorych Parafian /int. K.Ż. Róż. o. Pio/;
O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże.
PIĄTEK 08. 01. 2010

9.00 Za +Mariannę Sawicką w 4 rocz. śmierci i Stanisława w 10 rocz. śmierci.
SOBOTA 09. 01. 2010

9.00 Za +Jana Piorunowskiego /int. od bratowej Jadwigi z rodziną/.
NIEDZIELA 10. 01. 2010

9.00 Za +Franciszka w 20 rocz. śmierci, Stefanię, Stanisława, Bolesława i Annę
Haraśnych oraz Zygmunta Tomczyka.
12.00 Za Parafian.
16.00 Wigilia dla samotnych i starszych.
W podziękowaniu za służbę Parafialnego Zespołu „Caritas”.

Stary Rok pożegnano Mszą św. na której poświęcono nowy ornat, a Nowy Rok
powitano na dworzu przy świetle kolorowych fajerwerków.

