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6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św.
Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają
przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Od XV/XVI w.
w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że
w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery
K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami
łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie:
Christus mansionem benedicat
Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.
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Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
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. 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. Słowo stało się ciałem
i zamieszkało miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Gdy w Ewangelii pada słowo „początek”, nie od rzeczy jest wspomnieć swój własny
chrzest. Chwila, gdy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie, to początek nowego stworzenia.
Święty Augustyn powie o niej „pocałunek Ojca”, bo przez Jego miłosierdzie na powrót
zostaliśmy usynowieni, staliśmy się Mu bliscy jak dzieci. Od momentu chrztu
uczestniczymy w Bożym życiu.
Gdy w Ewangelii pada słowo „ciało”, nie od rzeczy jest wspomnieć Eucharystię.
W niej mamy dostęp do Słowa, które stało się Ciałem. Przyjęcie komunii przemienia ducha
i ciało tych, którzy spożywają Ciało i Krew. Święty Augustyn powie o Eucharystii, że jest
„pocałunkiem Syna”, ponieważ przez jej przyjęcie stajemy się Jego braćmi. Kiedy
spożywamy chleb, który stał się Ciałem, i pijemy wino, które stało się Krwią, przywracane
jest w nas podobieństwo do Pierworodnego spośród całego stworzenia, a On sam jest nam
bliski jak brat.
Gdy w Ewangelii pada słowo „światłość”, nie od rzeczy jest wspomnieć sakrament
bierzmowania. Oświecenie Duchem Świętym oczyszcza świątynię, którą jesteśmy. Otwiera
oczy na to, co pęta wolność, na to, co sprawia, że karlejemy, wyzwala z ciasnoty serca.
Święty Augustyn nazwie bierzmowanie „pocałunkiem Ducha”, bo wówczas Duch
przychodzi, by uczynić nas przyjaciółmi Boga. W ten sposób rozbita zostaje perspektywa
wszelkich ograniczeń.
Trzy słowa, trzy sakramenty, trzy sposoby, w których Wcielenie Syna staje się
obecne w naszym życiu. Sakramenty jednak to nie magia. Działają w tych, którzy je
przyjęli nie „z krwi” – czyli na mocy naturalnej kolei wydarzeń, nie „z żądzy ciała” – czyli
pod wpływem impulsu, nie „z woli męża” – czyli przymuszeni przez innych. Tym jednak,
którzy je przyjęli, dają „moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Zostały nam udzielone,
złożone w nasze ręce, możemy przyjąć ich moc lub ją odrzucić.

OGŁOSZENIA
1. W 2014 roku w naszej parafii zawarto 14 sakramentalnych związków małżeńskich,
zostało ochrzczonych 30-cioro dzieci i pochowano 29 osób.
2. Od nowego roku kalendarzowego uległ 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.
3. Porządek duszpasterskiego nawiedzenia rodzin. Poniedziałek, 5 stycznia br.: Annów (od
9:00 z obu stron) ; środa, 7 stycznia br.: Dąbrówka (9:00 z obu stron); czwartek,
8 stycznia br.: Józefów (9:00 od p. Skorupińskich do p. Kocików); piątek, 9 stycznia br.
od 9:00- Lechów + ferma drobiu + domy przy stacji paliw „Bliska”; sobota, 10 stycznia
br. od 9:00 Czerniewice, ul. Zachodnia z obu stron.
4. 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.
5. We wtorek, 6 stycznia br. w Uroczystość Objawienia Pańskiego Msze św. o godz. 9:00,
12:00 i 16:00. Po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich na wspólne
kolędowanie w sali OSP w Czerniewicach.
6. W piątek, 8 stycznia br., o godz. 18:00 w plebanii odbędzie się spotkanie młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
7. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św.
11 stycznia br. po Mszy św. o godz. 9:00.
8. W niedzielę 11 stycznia br. o godz. 14:00 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie
opłatkowe grupy modlitewnej świętego o.Pio
9. W niedzielę, 11 stycznia br. 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.
10. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1272,70 PLN
i 2 EUR. Bóg zapłać!
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Piotr Głowacki – polecamy jego duszę pamięci modlitewnej wszystkich Parafian.
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

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

- Mamo, czemu na ślubnym zdjęciu jesteś w białym welonie?
- Biały kolor to znak radości, Małgosiu.
- A to czemu tata jest tu ubrany na czarno?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 05. 01. 2015 r.

7:30 – 1) za + Eugeniusza Duczek (int. od brata Władysława a rodz.);
2) za + Helenę, 3 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, 06. 01. 2015 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
9:00 – za + Mariannę w 2 roczn. śm. i Franciszka Goleniów oraz zm. c.r. Goleniów,
Kwiatkowskich i Jeziorskich;
12:00 – 1) za + Mariana, Władysława Tworskich i Mariannę Wójciak;
2) za + Helenę, 4 Msza św. gregoriańska.
16:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kacperka Kaczmarczyka z ok.
10 roczn. urodzin (int. od chrzestnego Zbyszka).
ŚRODA, 07. 01. 2015 r.

16:00 – 1) za + Helenę, 5 Msza św. gregoriańska
2) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 4 marca 2015 r./:
- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Patryka Gajdasików;
- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kacpra i Filipa oraz ich rodziców;
za + ks. prob. H. Sobieckiego i zm. księży pracujących w naszej parafii;
+ Wiesławę Gierach;
+ Cecylię Sosnowską (int. od synowej);
+ Piotra Głowackiego.
CZWARTEK, 08. 01. 2015r.

7:30 – 1) za + Helenę, 6 Msza św. gregoriańska;
2) za Parafian.
PIĄTEK, 09. 01. 2015 r.

16:00 – 1) za + Irenę Żelasek (int. od rodz. Kaczmarczyków;)
2) za + Helenę, 7 Msza św. gregoriańska.
SOBOTA, 10. 01. 2015 r.

16:00 – 1) ślub: Natalia Staruch i Artur Walczak;
2) za + Helenę, 8 Msza św. gregoriańska.
NIEDZIELA, 11. 01. 2015 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego
9:00 – 1) Wypominkowa za zmarłych Parafian;
2) za + Helenę, 9 Msza św. gregoriańska.
12:00 – 1) za +Jana w 15roczn. śmierci, Tadeusza Lipskich, dziadk. Jankowskich
i Lipskich;
2) za Parafian.
16:00 – za + Helenę w 2 roczn. śmierci i Franciszka Stępniaków, Tadeusza Szymczaka,
zm. c.r. Stępniaków i Jeziorskich.

