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Ostatni tydzień grudnia to ostatnie Roraty, które były wyjątkowo uroczyste. Dzieci
przyniosły do świątyni szopki. Po Eucharystii włożyły do szopek Dzieciątko Jezus
podarowane przez Ks. Proboszcza. Za pilne uczestnictwo w Roratach obdarowane zostały
również słodyczami. Był też inny miły akcent tego dnia – złożyliśmy życzenia Ks.
Adamowi z racji imienin.
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Dziecię rosło napełniając się mądrością
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli
Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem
Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
"Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela".
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił
Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie,
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła
w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach
i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego
miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim.
Na czym polegała tajemnica szczęścia Świętej Rodziny? Na pewno nie na bogactwie,
przepychu i pozycji w społeczeństwie. Szczęście członków tej szczególnej rodziny zawarta
jest we wnętrzu ich serc, w ich wzajemnej miłości i odpowiedzialności za siebie. Nikt
z nich nie jest samotny, bo mają siebie i o tym doskonale wiedzą.
Czy coś się od tamtej pory zmieniło? Nie. Rodzina ma być miejscem, w którym
Bogu spodobało się zamieszkać. W jaki sposób ma się to dzisiaj odbywać? Przez dar
autentycznej miłości, przez wzajemną troskę i poczucie odpowiedzialności za szczęście
innych, przez pomnażanie wspólnie spędzonego czasu, rozmowy, słuchanie siebie
nawzajem, a przez to budowanie pewnego świata wartości, w którym liczy się człowiek,
liczysz się ty.
Jaka jest historia miłości, takie i jej dziedzictwo, taki i człowiek, który z niej idzie
w świat.

OGŁOSZENIA
1. Od nowego roku kalendarzowego ulegnie zmianie porządek odprawiania Mszy św. w dni
powszednie. W poniedziałki, wtorki i czwartki Msza św. będzie odprawiana
o godz. 7:30, a w środy, piątki i soboty o godzinie 16:00/18:00. W miesiącach kiedy są
nabożeństwa (maj, czerwiec i październik) msza będzie przez wszystkie dni tygodnia
o godz. 18:00.
2. W poniedziałek, 29 grudnia br. rozpoczniemy duszpasterskie nawiedzenie rodzin. Poza
nielicznymi wyjątkami kolęda będzie rozpoczynała się od godz. 9:00. Jutro, 29 grudnia
br.: Dzielnica i Mała Wola; 30 grudnia br.: Gaj i Kazanów; 2 stycznia 2015 r.:
Teodozjów i Paulinów; 3 stycznia 2015 r.: Stanisławów Studziński (rozpoczniemy
wizytę z dwóch końców w kierunku środka).
3. Ofiary złożone przez Parafian przy okazji kolędy przeznaczone będą na spłatę pożyczki
z Kurii Diecezjalnej oraz ewentualnie, na wykonanie wystroju prezbiterium kościoła.
Należy jednak przypomnieć i podkreślić, że celem wizyty duszpasterskiej jest przede
wszystkim spotkanie duszpasterzy z Parafianami, możliwość rozmowy, lepszego
poznania, wspólnej modlitwy rodziny z kapłanem w miejscu ich zamieszkiwania oraz
błogosławieństwo i poświęcenie domostwa. Obrzęd poświęcenia wodą święcona jest
istotnym i nieodzownym elementem kolędowania. Zapewnia ono odnowienie łaski
i oczyszczenia wypływającego z Chrztu świętego oraz jest skuteczną obroną przeciw
zakusom szatana i jemu samemu.
4. We wtorek, 6 stycznia br. w Uroczystość Objawienia Pańskiego planujemy spotkać się
na wspólne kolędowanie w sali OSP w Czerniewicach po Mszy św. o godzinie 16-stej.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
5. W niedzielę, 11 stycznia 2015 r. będziemy gościli w parafii Chór Salezjańskiej Szkoły
Muzycznej z Lutomierska. Chór zaśpiewa na Mszy św. o godz. 16:00, a po Mszy
będziemy mogli wysłuchać koncertu kolęd w ich wykonaniu.
6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1381,50 zł. Bóg
zapłać!
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Cecylia Sosnowska – polecamy jej duszę pamięci modlitewnej wszystkich Parafian.
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Marię Marcjanik - ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Katecheta na lekcji religii pyta:
- Kiedy podczas Mszy św. przyjmujemy postawę stojącą?
- Wtedy, gdy w kościele nie ma miejsc siedzących - odpowiedział jeden uczeń.
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 29. 12. 2014 r.

7:30 – 1) za + Zygmunta Świderka, 26 Msza św. gregoriańska;
2) za + Cecylię Sosnowską (int. od uczestników pogrzebu).
WTOREK, 30. 12. 2014 r.

7:30 – 1) za + Zygmunta Świderka, 27 Msza św. gregoriańska;
2) za Parafian.

ŚRODA, 31.12. 2014 r.

Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
16:00 – 1) za + Zygmunta Świderka, 28 Msza św. gregoriańska
2) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 4 marca 2015 r./:
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Zofii i Sylwestra
z ok. 54 zawarcia sakr. małżeństwa (int. od dzieci);
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Marianny Szczur, Józefy
Włodarczyk, Zofii Kwiatkowskiej, Marianny Staruch, Marii Sygitowicz,
Danuty Skóra, Heleny Porczyk, Janiny Kwiatkowskiej, Jadwigi
Szymańskiej, Marianny Wonsowicz, Genowefy Tworskiej i Juliana
Gwiazdowicza;
za + Stanisławę Kaczmarczyk w 21 roczn. śm.;
+ Tadeusza Łysakowskiego (int. od uczestników pogrzebu);
+ Helenę Gwiazdowicz, Zofię i Tadeusza Fijałkowskich;
+ Sylwestra i Mariana Olczak oraz Teresę Kacprzak;
+ Eugeniusza Duczka (int. od rodz. Więckowskich).
CZWARTEK, 01. 01. 2015r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9:00 – za + Genowefę, Stefana, Czesława Staruch, Teresę Szymańską i Jana Szczur;
12:00 – 1) za + za + Zygmunta Świderka, 29 Msza św. gregoriańska;
2) za + Irenę Żelasek (int. od wnuczki Dagmary z rodz.).
16:00 – 1) czcicieli o. Pio. Podziękowanie za łaski minionego roku /int. KŻR o. Pio/;
2) za + Mariana Olczaka (int. od siostry Janiny z rodz.).
PIĄTEK, 02. 01. 2015 r.

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
15:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.
16:00 – 1) za + Barbarę w 8 roczn. śm. i Zbigniewa Włodarczyków;
2) za + Zygmunta Świderka, 30 Msza św. gregoriańska.
SOBOTA, 03. 01. 2015 r.

Najświętszego Imienia Jezus
16:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od siostry Haliny z rodz.);
2) za + Helenę, 1 Msza św. gregoriańska.
NIEDZIELA 04. 01. 2015 r.

9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodz. Miniaków;
za + Mariannę, Jana i Władysława Kwiatkowskich;
+ Eugeniusza Duczek (int. od syna Grzegorza z rodz.)
+ Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Janinę i Antoniego Skorupińskich;
+ Irenę Żelasek (int. od sąsiadów Lechowskich);
+ Mieczysława Żyłkę w 35 rocz. śmierci, Bogdana Żyłkę, Mariannę i Stanisława
Żyłków, zm. c.r. Szczepańskich;
+ Janinę, Franciszka i Tadeusza Krasuckich, dziadk. Krasuckich i Grzelków;
+ rodziców i dziadków Raczkowskich;
+ Genowefę i Józefa Cabała oraz Mieczysława Bernaciaka;
+ Mariana Olczaka (int. od kuzynki Anny z rodz.).
12:00 – 1) za + Franciszka Haraśnego w 26 roczn. śm, Stefanię, Bolesława, Stanisława
i Annę Haraśnych oraz Zygmunta Tomczyka;
2) za + Helenę, 2 Msza św. gregoriańska.
16:00 – za + Jana Walaszczyka w 4 roczn. śmierci.

