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Rodzice znajdują Jezusa w świątyni.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec
Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi i
wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u
Boga i u ludzi.

Przybycie do Jerozolimy i wejście w progi świątyni spowodowało, że Jezus nie tylko
zachwycił się pięknem świątyni, ale tam odkrył swoje najgłębsze powołanie i
posłannictwo. To właśnie w świątyni poczuł, że jest Synem Boga. Dotykając głębi
Tajemnicy, zapomniał o Maryi, Józefie i pielgrzymach.
Dla każdego z nas jest to wskazówka, że odpowiedzi na pytania dotyczące wiary
możemy znaleźć w świątyni, w kościele. Stąd dzisiaj powinniśmy innymi oczyma
spoglądać na czas, który spędzamy w kościołach, bazylikach, katedrach, bo podczas
modlitwy w tych miejscach, możemy odkrywać nasze powołanie.
Maryja nie rozumiała tego, co wydarzyło się w Jerozolimie. Nie rozumiała mowy i
czynów swojego Syna, ale w tych sytuacjach nie wątpiła: chowała wiernie wszystkie te
wspomnienia w swoim sercu.
Jakże bliska jest nam Maryja, która nie rozumie słów i zachowań Syna. Nierzadko
i my znajdujemy się w sytuacjach, które przerastają naszą możliwość zrozumienia.
Nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas i z nami, tego co dzieje się wokół nas, w
postawach naszych dzieci. I z bólem serca szukamy rozwiązań. Tajemnice Boga
przechodzą często przez trudne i często niejasne sytuacje życiowe. Dokonuje się to
poza osobistym zrozumieniem. Potrzeba, jak Maryja, nie poddawać się pierwszym
rodzącym się uczuciom, ale cierpliwie trwać w wierniej ufności Bogu, który jeśli dał
słowo, to potrafi tę niezrozumiałą sytuację wykorzystać dla większej Swoje chwały.
Prośmy dziś Najświętszą Rodzinę o to jedno: byśmy w naszych polskich i
chrześcijańskich rodzinach wszyscy wzorowali się na zasadach życia Świętej Rodziny.
Byśmy nie pozwolili sobie odebrać tego dobra i szczęścia, któremu na imię
chrześcijańska, boża kochająca się rodzina.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy wiernych na Mszę św. kończącą 2012 rok w poniedziałek na g. 16.00.
Podsumuję na niej wydarzenia duszpasterskie, inwestycje i podam statystykę.
2. 01.01.2013 r./wtorek/ przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 16.00.
3. W czwartek zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. o godz. 16.00.
4. W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego do Sakr. Pojednania zapraszam
od godz. 15.15 i na Mszę św. o godz. 16.00. Po Eucharystii spotkanie Kół Żywego
Róż. Dziecięcego i Młodzieżowego.
5. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez
Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 06 stycznia 2013 roku /niedziela/
od godz. 16.00. Zapisy u Pań:
Barbary Skonecznej – tel. 44 710 46 64
Wiesławy Sygitowicz – tel. 663 319 627
Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz.
6. W nadchodzącym tygodniu rozpocznę tzw. „Kolędę”. Ofiary, które z tej okazji
złożymy będą przeznaczone na drewnianą kaplicę na cmentarzu i inne inwestycje
parafialne. Plan wizyty:
02. 01. /środa/
- Dzielnica;
03. 01. /czwartek/ - Gaj;
04. 01. /piątek/
- Kazanów;
05. 01. /sobota/ - Stanisławów Studziński.
Proponuję od rodziny taką samą sumę jak w zeszłym roku.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Bartłomieja Czyżykowskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary,
prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

PIOSENKA PEWNEGO UCZNIA
Nad trele słowika i nad śpiew skowronka
Milszy memu sercu ostatni głos dzwonka.
/CD/ LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
• Modlitwa nad darami – jest to modlitwa pochodząca z formularza (oficjum) na dany
dzień. Jest ona podsumowaniem (kończy) obrzędów przygotowania darów i swego
rodzaju wprowadzeniem do Modlitwy eucharystycznej. /cdn/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 31. 12. 2012

16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwestra i Zofii oraz ich dzieci
i wnuków
WTOREK 01. 01. 2013
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

9.00 Za +Tadeusza Kaczmarczyka /int. od chrzestnicy Janiny z rodziną/;

+Jadwigę Sołtysiak /int. od córki Henryki z rodziną/;
+Janinę i Mariana Kijewskich w 3 rocz. śmierci.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Jana Walaszczyka w 2 rocz. śmierci.
ŚRODA 02. 01. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Barbarę Włodarczyk w 6 rocz. śmierci;
+Edwarda Zglińskiego /int. od córki Haliny z rodziną/;
+Tadeusza Kaczmarczyka /int. od synowej Teresy/;
+Genowefę w 3 rocz. śmierci, Stefana i Czesława Staruchów oraz Teresę
Szymańską;
+Bogusławę Mariańską /int. od córki Elżbiety z rodziną/.
CZWARTEK 03. 01. 2013

16.00 Czcicieli o. Pio. W podziękowaniu za łaski minionego roku
/int. Koła Żyw. Różańca o. Pio/.
PIĄTEK 04. 01. 2013

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Mikołaja Szklarka z racji 10 rocz. urodzin.
SOBOTA 05. 01. 2013

9.00 ……
NIEDZIELA 06. 01. 2013
OBJAWIENIE PAŃSKIE

9.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny.
Za +Franciszka w 22 rocz. śmierci, Stefanię, Stanisława, Bolesława i Annę
Haraśnych oraz Zygmunta Tomczyka i całą rodzinę;
+Mariana i Władysława Tworskich oraz Mariannę Wójciak;
+Stanisławę i Kazimierza Szymańskich;
+Stefana w 20 rocz. śmierci, Jana, Mariana i dziadków Piaskowskich oraz
Zofię, Ludwika i Józefa Pijanowskich;
+Mieczysławę w 33 rocz. śmierci i Piotra Żyłków oraz dusze w czyśćcu
cierpiące;
+Zofię Gierach /int. od koleżanek i kolegów syna Mirka/;
+Władysławę, Jana, Czesława i Władysława Dąbrowskich;
+Jadwigę Sołtysiak /int. od rodziny Jedynaków/;
+Janinę w 14 rocz. śmierci, Jana i Władysława Wojciechowskich oraz
Zdzisława, Mariannę i Henryka Niedźwieckich;
+Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Janinę i Antoniego Skorupińskich;
+Władysławę i Romana Świechów oraz Ewę i Józefa Witkowskich;
+Genowefę Majerowicz /int. od Teresy z rodziną/;
+Annę i Antoniego Rutkowskich;
+Marię Kwapisz /int. od mieszkańców RSP/;
+Irenę w 4 rocz. śmierci i Andrzeja Rochalów oraz dziadków Rochalów
i Stanisławskich.
12.00 Za Parafian.
16.00 O Boże błogosławieństwo dla uczestników Spotkania Opłatkowego;
Za +Jana i Tadeusza Lipskich, Zofię Męcina oraz dziadków Lipskich
i Jankowskich.

