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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 24, 1-2. 8-12

Czytanie z Mądrości Syracha: Mądrość wy-
chwala sama siebie, chlubi się pośród swego 
ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyż-
szego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy 
przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co 
mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: 
«W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 
dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym 
początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie 
przestanę. W świętym przybytku, w Jego obe-
cności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na 
Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście 
umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem 
jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sła-
wnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 
dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Albo: Alleluja
Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie! 
Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom * 
i wyborną pszenicą ciebie darzy. 
Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
a szybko mknie Jego słowo.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów, 
nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 1, 3-6. 15-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem du-
chowym na wyżynach niebieskich – w Chrys-
tusie. W Nim bowiem wybrał nas przed zało-
żeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył 
nas dla siebie jako przybranych synów poprzez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 
usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i 
o miłości względem wszy-stkich świętych, nie
zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was
w moich modlitwach.
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Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia 
nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a następnie procesja 
eucharystyczna wewnątrz świątyni. Pro-
simy ministrantów, bielanki, asystę koś-
cielną i wszystkie wspólnoty parafialne         
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

W poniedziałek, 6 stycznia br., przypada 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
św. sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00., 17.00. i 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. W czasie 
każdej Mszy pobłogosławimy kadzidło i 
kredę, którą oznaczamy drzwi naszych 
mieszkań i domów. Taca z uroczystości 
przeznaczona jest na misje.

We wtorek, 7 stycznia br., o godz. 17.30. 
zostanie odprawione nabożeństwo różań-
cowe w intencji dzieci, które odeszły od Bo-
ga i Kościoła a o godz. 18.00. zostanie

 

Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym 
poznawaniu Jego samego. Niech da wam 
światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja, do której On wzywa, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
1 Tm 3, 16

Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na 
wieki.

EWANGELIA
J 1, 1-18

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 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, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek
posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświa-
dczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz został po-
słany, aby zaświadczyć o światłości. Była
światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świe-
cie 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 zamie-
szkało 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
wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośre-
dnictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie
widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest
w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto Słowo Pańskie Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

odprawiona Msza św. w intencji rodziców 
modlących się za swoje dzieci.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia          
o godz. 11.00. w kościele.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się w następną niedzielę, 12 sty-
cznia o godz. 16.00, w Kanonii.

Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w niedzielę, 19 stycznia po Mszy św.     
o godz. 11.30.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać mini-
stranci po każdej Mszy św. Ofiary skła-
dane przy tej okazji są przeznaczone na 
fundusz ministrancki. 

Kontynuujemy wizytę duszpasterską.         
W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach: 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 
aby czas oczekiwania 

na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
Trzech Króli,
ul. Marconich 5-9 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-3 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5-9 (nry nieparzyste) i 2-4 (nry parzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste) i 6-8 (numery 
parzyste), ul. Kosiarzy (numery parzyste) 
ul. Kosiarzy (nry nieparzyste) ul. Obornicka 1-19 (nry nieparzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– poniedziałek, 6 stycznia
– wtorek, 7 stycznia

– środa, 8 stycznia
– czwartek, 9 stycznia
– piątek, 10 stycznia
–
– sobota, 11 stycznia

–
–

–

 7.

K O M E N T A R Z
  W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa 
czytamy o Mądrości Bożej, która była już 
„na początku” u Boga, i której Bóg polecił: 
„Rozbij namiot w Jakubie!” (Syr 24,8). 
Natomiast w Ewangelii św. Jana słyszymy    
o Słowie, które było „na początku” i które
„stało się Ciałem i zamieszkało [dosłownie:
rozbiło swój namiot] wśród nas” (J 1,14).
„Słowo” w języku greckim to Logos. Jest to
termin filozoficzny, który oznacza nie tylko
„słowo”, ale także „rozum”. Chodzi tu rozum
boski, który porządkuje wszystko, co jest na
świecie.

To podobieństwo sprawiło, że tradycja 
Kościoła Zachodniego utożsamia tajem-
niczą starotestamentalną Mądrość Bożą      
z osobą Jezusa Chrystusa. Pan Bóg objawił 
nam, kim jest, a także swój zamysł w sto-
sunku do nas i do świata, nie w jakiejś 
świętej księdze, czy przekazie ustnym, ale 
w życiu prawdziwego człowieka, Wcielo-
nego Słowa, w Jezusie Chrystusie. Ten 
Chrystus pozostał żywy we wspólnocie 
Kościoła. To tutaj, wpatrując się w Niego, 
możemy poznawać Boży zamysł Boga         
w stosunku do nas – uczyć się Bożej 
Mądrości.

12 stycznia 2020 roku
o godz 16.00
w Kanonii

odbędzie się 
spotkanie członków 
Kół Żywego Różańca

–
–

–

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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Gwiazdeczko 
Betlejemska

Gwiazdeczko Betlejemska
co na wysokim niebie
nadzieją się pojawiłaś

tak czekałem na Ciebie
Zaprowadź mnie do Betlejem

tam gdzie stajenka uboga
gdzie na sianeczku płacze

dziecina jakże mi droga
Matuś kołysze Ją do snu
w ciepłych ramionach tuli

zaśnijże wreszcie słoneczko
niech nocka Cię utuli

Niechaj Ci sen przyniesie
i kolędę zanuci

wszystkie małe smuteczki
z serduszka precz wyrzuci
Śnij o niebieskiej krainie

gdzie słonko zawsze świeci
gdzie na niebiańskich łąkach

z Ojcem bawią się dzieci
Regina Sobik

"Wielbić Cię Boże chcę"
Wiersze wybrane
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Czyżby piękna tradycja śpiewania kolęd w przestrzeni publicznej zanikała? Takie można odnieść wrażenie, śledząc w ostatnich latach 
telewizję i radio. Na antenie różnych stacji kolędy emitowane są prawie wyłącznie w Wigilię i Boże Narodzenie. Jeszcze w drugi dzień świąt tu i 
ówdzie mamy możliwość wysłuchania koncertów świątecznych i to właściwie koniec. A przecież okres Bożego Narodzenia trwa do święta Trzech 
Króli, a według polskiej tradycji pieśni o przyjściu na świat Pana Jezusa można śpiewać aż do 2 lutego.
Nagły, dwudniowy wybuch kolędowania i równie szybkie wyciszenie dziwi, tym bardziej, że od początku grudnia słyszymy, zwłaszcza na antenie 

komercyjnych stacji radiowych, anglosaskie utwory o tematyce świątecznej, odtwarzane z wielką intensywnością, aż do znudzenia. Gdy już 
można, a nawet należy śpiewać kolędy, nagle 27 grudnia muzyczne świętowanie zamiera. 

Rodzina - Przepis na ideał - cd.

Człowiek, który egzystuje na świecie zaledwie 
od tygodnia i swoją formą wciąż jeszcze 
bardziej przypomina konika morskiego niż 
humanoida, jest już włączony w potężny 
łańcuch obcowania świętych. Modlitwa jest 
ogromnym i najskuteczniejszym wspar-ciem 
pedagogicznym każdego rodzica; buduje mur 
obronny wokół dziecka, wspiera jego Anioła 
Stróża i kieruje jego kroki na dobrą drogę.

Napisawszy to wszystko muszę uczciwie 
dodać, że nie ma żadnych gwarancji. Zdarza 
się, że dzieci wychodzące z najlepszych 
nawet domów, omodlone i uformowane, 
mające fantastycznych rodziców i rodzeństwo, 
wybierają drogę życia po ciemnej stronie 
mocy. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje, to 
tajemnica ludzkiego serca i ludzkiej wolności. 
Kiedy ktoś miałby pokusę załamania się
z powodu swoich dzieci, które odeszły daleko 
od wpajanych im wartości, niech przypomni 
sobie, że sam Pan Bóg miał wiele porażek 
wychowawczych, od Adama i Ewy poczyna-
jąc na odrzuceniu Mesjasza kończąc. Jeśli 
najdoskonalszy z ojców mógł być odrzucony, 
dlaczego z nami miałoby być inaczej? 
Pamiętajmy tylko, że On zawsze ma plan B, C 
a nawet D i E. On nigdy się nie poddaje, 
zawsze walczy o swoje dzieci, do samego 
końca. I zwycięża. Patrzmy Mu na ręce i 
bierzmy z Niego przykład. Póki życia, póty 
nadziei.

Katarzyna Głowacka
Żrodło:
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/

 Trzecim składnikiem, który spaja te dwa,       
o których już była mowa, jest Bóg. Jak
powszechnie wiadomo, jeśli Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu, to wszystko inne wska-
kuje na odpowiednie dla siebie miejsce, jak
dobrze ułożone puzzle. To On jest funda-
mentem wszystkich innych fundamentów,
bez Niego każda budowla, prędzej czy póź-
niej popadnie w ruinę. Odnaleźć swoje
miejsce w Kościele to pierwsze i podsta-
wowe zadanie nowej rodziny. Miejsce w Koś-
ciele, wspólnota oznacza nie tylko żywy
kontakt z Jezusem czy porządną formację
doktrynalną, ale także naprawdę dobre
środowisko wzrostu dla młodych małżonków
oraz ich przyszłego, potencjalnego potom-
stwa. Wspólnota daje wsparcie, kiedy tego
wsparcia potrzebujemy; daje życie towarzys-
kie, a także głębokie, bo oparte na wspólnej
wierze, przyjaźnie; mobilizuje do wyjścia       
z domu i daje tak potrzebną odskocznię od
codzienności. Kiedy jakaś rodzina przeżywa
jakikolwiek kryzys – od duchowego przez
finansowy po zdrowotny (a niekiedy wszys-
tko na raz) wspólnota jest miejscem w któ-
rym bracia i siostry będą się modlić i pościć
w ich intencji, gotować i przywozić posiłki,
odwiedzać w szpitalu, a nawet zasilą żywą
gotówką, w razie potrzeby. Dzieci wychowy-
wane przez rodziców bardzo aktywnie i żywo
praktykujących swoją wiarę, są porządnie
omodlone od pierwszych chwil swojego
istnienia.

 Boże Narodzenie 2019

Wychwalajmy Dziecię narodzone w Betlejem!

Autorstwo słów pieśni W żłobie leży przy-
pisuje się wybitnemu kaznodziei, mistrzowi 
mowy polskiej, ks. Piotrowi Skardze. Piękną, 
śpiewaną w rytmie poloneza, kolędę: Bóg się 
rodzi moc truchleje napisał wybitny poeta 
epoki oświecenia Franciszek Karpiński.  
Z kolei Teofil Lenartowicz w inspirowanej 
folklorem krakowskim Szopce (wydanej 
drukiem w 1849 r.) umieścił wiersz Mizerna, 
cicha stajenka licha, który wkrótce zdobył 
ogromną popularność jako kolęda. 

Chwalmy Pana kolędą!
  Polska szczyci się bogatą tradycją kolędową 
i ogromnym zbiorem tego typu pieśni. Bada-
cze szacują, że jest ich około 800. Podobną 
ilością pieśni bożonarodzeniowych może się 
pochwalić chyba jedynie Francja. Tym bar-
dziej staje przed nami zadanie kultywowania 
rodzimej tradycji śpiewania kolęd od 24 gru-
dnia do 2 lutego. Przynajmniej do 6 stycznia 
powinny nam one towarzyszyć na antenie 
telewizyjnej i radiowej. Media nie mogą pozo-
stawać strefą wypraną z chrześcijańskich 
treści. A tego niestety możemy się spodzie-
wać, gdy śledzimy wydarzenia w post-chrześ-
cijańskich krajach Zachodu.

Źródło:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/wychwalajmy-dziecie-
narodzone-w-betlejem-,15358,ld.html

Nastrój bliskiego obcowania z Bożą Dzieciną 
sprawiał, że powstawały teksty o wy-mowie 
bardzo intymnej. Owe kolędy-kołysanki na 
trwałe zadomowiły się w tradycji polskiej. 
Szczególnie wiele powstało ich w epoce 
baroku. Do dziś chętnie śpiewamy pocho-
dzące z tamtego czasu utwory: Gdy śliczna 
Panna Syna kołysała czy Lulajże Jezuniu.

Pastorałka
  W wiekach XVII i XVIII, czyli w okresie naj-
większego rozkwitu kolędy polskiej, powstała 
nieomal świecka odmiana tej pieśni, od 
charakterystycznego dla niej motywu pas-
terzy wędrujących do Betlejem nazwana 
pastorałką. Przedstawicielką tego podgatun-
ku, popularną zresztą do dziś, jest m.in. 
pochodząca ze zbioru kolęd Jana Żabczyca 
(1630) pieśń Przybieżeli do Betlejem paste-
rze. Pastorałki w jeszcze większym zakresie 
niż dotąd wprowadziły do pieśni opiewających 
przyjście na świat Zbawiciela elementy ro-
dzime. Betlejemska grota stała się starą, 
drewnianą stajenką, szopą jakich na polskiej 
ziemi było pełno. W jej wnętrzu Maryja 
troskliwie owijała małego Jezusa w pieluszki, 
by osłonić go przed chłodem polskiej, grud-
niowej nocy.

  Twórcy większości kolęd pozostają dla nas 
anonimowi. Znamy zaledwie kilka nazwisk. 

    Swoją refleksją dzieli się z nami brat Marek z Taizé. Podkreśla, że szczególnie ważne są 
dla niego dwa wymiary.

Ikona Rodziny Świętej  
- cd. opisu

HAGIOS OIKOS – Kompozycja ikony 
pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym 
wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten 
opisują tu biblijne słowa hagios oikos (Święty 
Dom,  Święta Rodzina.
Schody i kolumny wyobrażają świątynię, je      dnocześnie uobecniają Święty Kościół 
Chrystusowy – Jego Oblubienicę. Tu sakra-
mentalna przynależność małżeńska jest 
obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.
Czytelność Ikony wyraża się również przez 
koloryt, który podkreśla wzajemne przenika-
nie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.
Barwy złota i żółta zarezerwowane są 
wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, 
przedstawiają czystą światłość.
Czerwień występująca w sukni Matki Bożej 
posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok 
miłości, piękna i młodości również zmaganie i 
walkę.
Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego 
będącego barwą najbardziej niematerialną, 
oznacza nieskończoność, czynny na pozio-
mie duchowym, prowadzi ducha po drodze 
wiary.
Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje 
zi  eleń występującą w Ikonie jako wielkie koło 
symbolizujące obecność Ducha Świętego. 
On jest tłem, w którym wszystko jest za-
nurzone dlatego On wszystkich ogarnia. 
Zieleń, czyli bóstwo złączone z tajemnicą 
życia Bożego, to także równowaga, pokój, 
życie, symbol odrodzenia duchowego, 
dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa.
Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, 
barwę mówiącą o przesunięciu swoistego 
napięcia z tego, co wewnętrzne na to co 
zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co 
duchowe.
Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie history-
czne, co misterium Rodziny Świętej.
Źródło:
https://www.isr.org.pl/ikona/

  Autorka opowiada o tym, jak w trudnych czasach wychowuje pięcioro dzieci i czy jest jakiś 
przepis na ideał rodziny. Podaje trzy składniki: 1. stabilny dom, a w nim mama z tatą;     
2. mama z tatą. Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru Klimatów św. Anny.

Franciszkańska geneza
 Ułożenie pierwszej kolędy tradycja przypi-
suje św. Franciszkowi. To właśnie Biedaczyna 
z Asyżu rozpoczął żywą do dziś tradycję 
inscenizowania szopki. Podczas adoracji 
żłóbka śpiewano pieśni opowiadające o przyj-
ściu na świat Boga-człowieka. Nic więc 
dziwnego, że w sposób szczególny kultywo-
wano śpiewanie kolęd w klasztorach, przede 
wszystkim franciszkańskich, ale także karmeli-
tańskich oraz innych zakonów.

  Tak działo się także na ziemiach polskich. 
Początkowo nasi zakonnicy (i zakonnice), a 
za nimi ludzie świeccy, wykorzystywali utwory 
obce. Szybko jednak zaczęły powstawać 
dzieła rodzime. Za najstarszą zachowaną pol-
ską kolędę uważa się pochodzącą z 1424 ro-
ku pieśń: Zdrów bądź, Królu Anielski.

  Ówczesne pieśni bożonarodzeniowe utrzy-
mane były najczęściej w poważnym tonie, a 
ich treść rzadko wybiegała poza przekaz 
ewangeliczny. Za przykład może posłużyć 
śpiewana do dziś XVI-wieczna kolęda pt. 
Anioł pasterzom mówił. W drugiej połowie te-
goż stulecia tematykę pieśni bożonarodze-
niowych wzbogacano o wątki świeckie, zapo-
życzone z apokryfów i widowisk jasełkowych. 
Sprzyjał temu kultywowany w środowiskach 
klasztornych zwyczaj kołysania figurki Dzie-
ciątka Jezus, któremu towarzyszył śpiew ko-
lęd. 

   Pierwszym z nich jest sytuacja w Europie, 
że pewność budowana jednej, solidarnej 
Europy wspólnie patrzącej w przyszłość i 
wspólnie rozwiązującej różne trudne proble-
my, które w historii zawsze się pojawiają jest 
zachwiana. - W tej sytuacji doświadczenie 
komunii, tej ogromnej różnorodności narodów 
i tradycji chrześcijańskich było bardzo po-
trzebne. Myślę, że w Polsce te zmagania też 
są bardzo wyraźnie obecne, dlatego tak 
ważne to było spotkanie - zaznacza.

 Drugim, bardziej osobistym wymiarem byli 
dla brata Marka ci, którzy przybyli na ESM... 
niezarejestrowani. - Ludzi, którzy przyjechali    
z całej Polski było bardzo wielu i oni nie 
zapisali się na spotkanie. To byli  dorośli,  któ-

Jakie było Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu?

Modlitwa 
do Dzieciątka Jezus

Najukochańszy nasz Panie Jezu Chryste, Ty 
stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na 
miejsce Swego narodzenia grotę, aby uwolnić 
nas od ciemności grzechu, przyciągnąć do 
Siebie i zapalić Swoją świętą miłością.

Wielbimy Cię jako naszego Stwórcę i Odku-
piciela, uznajemy Cię naszym Królem i 
Panem. Niesiemy Ci w ofierze wszystkie 
uczucia naszych biednych serc i pragniemy, 
abyś nami władał i rządził. Najdroższy Jezu,

Panie i Boże nasz, racz przyjąć tę naszą 
ofiarę i niech ona będzie miła Twojemu 
Sercu. Przebacz nam miłosiernie wszystkie 
nasze winy, oświeć nas i zapal w naszych 
sercach święty ogień, który przyniosłeś ze 
sobą na świat. Niech nasze dusze staną się 
ołtarzami, na których będziemy składać ofiary 
naszych umartwień. 

Spraw, o Jezu, abyśmy zawsze szukali tu, na 
ziemi, coraz większej Twojej chwały, a potem 
abyśmy mogli weselić się Twoją wieczną, 
niewysłowioną pięknością w Niebie. Amen.

rzy iedyś nam pomagali podczas spotkań 
europejskich, nie tylko tych polskich. Przybyli 
z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Gdańska 
czy z Białegostoku. Przybyli tutaj ze swoimi 
żonami czy mężami oraz z dziećmi. Chcieli 
odświeżyć to, co było kiedyś dla nich ważne, 
co wciąż jest dla nich ważne, ale potrze-
bowało pewnego nowego impulsu. Wielu 
powiedziało mi to po modlitwach, gdy z nimi 
rozmawiałem.

 Brat Marek widzi w tym znak, że przez 
proste środki, proste odczytywaniem Ewan-
gelii i zamienianie go w czyn może powstać    
c  oś, co zostaje na całe życie w człowieku. - 
Jest to dla mnie potwierdzenie, że to, co się 
dzieje w Kościele -  poszukiwanie  prostszych 

sposobów wyrażania wiary, poszukiwania 
źródeł ma głęboki sens, to droga, którą Duch 
Święty wskazuje Kościołowi poprzez kolej-
nych papieży - dodał.

Karol Białkowski
Żródło:
https://esmwroclaw.gosc.pl/temat/2020/01/02/Jakie-
bylo-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-we-Wroclawiu
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Czyżby piękna tradycja śpiewania kolęd w przestrzeni publicznej zanikała? Takie można odnieść wrażenie, śledząc w ostatnich latach 
telewizję i radio. Na antenie różnych stacji kolędy emitowane są prawie wyłącznie w Wigilię i Boże Narodzenie. Jeszcze w drugi dzień świąt tu i 
ówdzie mamy możliwość wysłuchania koncertów świątecznych i to właściwie koniec. A przecież okres Bożego Narodzenia trwa do święta Trzech 
Króli, a według polskiej tradycji pieśni o przyjściu na świat Pana Jezusa można śpiewać aż do 2 lutego.
Nagły, dwudniowy wybuch kolędowania i równie szybkie wyciszenie dziwi, tym bardziej, że od początku grudnia słyszymy, zwłaszcza na antenie 

komercyjnych stacji radiowych, anglosaskie utwory o tematyce świątecznej, odtwarzane z wielką intensywnością, aż do znudzenia. Gdy już 
można, a nawet należy śpiewać kolędy, nagle 27 grudnia muzyczne świętowanie zamiera. 

Rodzina - Przepis na ideał - cd.

Człowiek, który egzystuje na świecie zaledwie 
od tygodnia i swoją formą wciąż jeszcze 
bardziej przypomina konika morskiego niż 
humanoida, jest już włączony w potężny 
łańcuch obcowania świętych. Modlitwa jest 
ogromnym i najskuteczniejszym wspar-ciem 
pedagogicznym każdego rodzica; buduje mur 
obronny wokół dziecka, wspiera jego Anioła 
Stróża i kieruje jego kroki na dobrą drogę.

Napisawszy to wszystko muszę uczciwie 
dodać, że nie ma żadnych gwarancji. Zdarza 
się, że dzieci wychodzące z najlepszych 
nawet domów, omodlone i uformowane, 
mające fantastycznych rodziców i rodzeństwo, 
wybierają drogę życia po ciemnej stronie 
mocy. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje, to 
tajemnica ludzkiego serca i ludzkiej wolności. 
Kiedy ktoś miałby pokusę załamania się
z powodu swoich dzieci, które odeszły daleko 
od wpajanych im wartości, niech przypomni 
sobie, że sam Pan Bóg miał wiele porażek 
wychowawczych, od Adama i Ewy poczyna-
jąc na odrzuceniu Mesjasza kończąc. Jeśli 
najdoskonalszy z ojców mógł być odrzucony, 
dlaczego z nami miałoby być inaczej? 
Pamiętajmy tylko, że On zawsze ma plan B, C 
a nawet D i E. On nigdy się nie poddaje, 
zawsze walczy o swoje dzieci, do samego 
końca. I zwycięża. Patrzmy Mu na ręce i 
bierzmy z Niego przykład. Póki życia, póty 
nadziei.

Katarzyna Głowacka
Żrodło:
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/

 Trzecim składnikiem, który spaja te dwa,       
o których już była mowa, jest Bóg. Jak
powszechnie wiadomo, jeśli Pan Bóg jest na
pierwszym miejscu, to wszystko inne wska-
kuje na odpowiednie dla siebie miejsce, jak
dobrze ułożone puzzle. To On jest funda-
mentem wszystkich innych fundamentów,
bez Niego każda budowla, prędzej czy póź-
niej popadnie w ruinę. Odnaleźć swoje
miejsce w Kościele to pierwsze i podsta-
wowe zadanie nowej rodziny. Miejsce w Koś-
ciele, wspólnota oznacza nie tylko żywy
kontakt z Jezusem czy porządną formację
doktrynalną, ale także naprawdę dobre
środowisko wzrostu dla młodych małżonków
oraz ich przyszłego, potencjalnego potom-
stwa. Wspólnota daje wsparcie, kiedy tego
wsparcia potrzebujemy; daje życie towarzys-
kie, a także głębokie, bo oparte na wspólnej
wierze, przyjaźnie; mobilizuje do wyjścia       
z domu i daje tak potrzebną odskocznię od
codzienności. Kiedy jakaś rodzina przeżywa
jakikolwiek kryzys – od duchowego przez
finansowy po zdrowotny (a niekiedy wszys-
tko na raz) wspólnota jest miejscem w któ-
rym bracia i siostry będą się modlić i pościć
w ich intencji, gotować i przywozić posiłki,
odwiedzać w szpitalu, a nawet zasilą żywą
gotówką, w razie potrzeby. Dzieci wychowy-
wane przez rodziców bardzo aktywnie i żywo
praktykujących swoją wiarę, są porządnie
omodlone od pierwszych chwil swojego
istnienia.

 Boże Narodzenie 2019

Wychwalajmy Dziecię narodzone w Betlejem!

Autorstwo słów pieśni W żłobie leży przy-
pisuje się wybitnemu kaznodziei, mistrzowi 
mowy polskiej, ks. Piotrowi Skardze. Piękną, 
śpiewaną w rytmie poloneza, kolędę: Bóg się 
rodzi moc truchleje napisał wybitny poeta 
epoki oświecenia Franciszek Karpiński.
Z kolei Teofil Lenartowicz w inspirowanej 
folklorem krakowskim Szopce (wydanej 
drukiem w 1849 r.) umieścił wiersz Mizerna, 
cicha stajenka licha, który wkrótce zdobył 
ogromną popularność jako kolęda. 

Chwalmy Pana kolędą!
Polska szczyci się bogatą tradycją kolędową 

i ogromnym zbiorem tego typu pieśni. Bada-
cze szacują, że jest ich około 800. Podobną 
ilością pieśni bożonarodzeniowych może się 
pochwalić chyba jedynie Francja. Tym bar-
dziej staje przed nami zadanie kultywowania 
rodzimej tradycji śpiewania kolęd od 24 gru-
dnia do 2 lutego. Przynajmniej do 6 stycznia 
powinny nam one towarzyszyć na antenie 
telewizyjnej i radiowej. Media nie mogą pozo-
stawać strefą wypraną z chrześcijańskich 
treści. A tego niestety możemy się spodzie-
wać, gdy śledzimy wydarzenia w post-chrześ-
cijańskich krajach Zachodu.

Źródło:
https://dladuszy.piotrskarga.pl/wychwalajmy-dziecie-
narodzone-w-betlejem-,15358,ld.html

Nastrój bliskiego obcowania z Bożą Dzieciną
sprawiał, że powstawały teksty o wy-mowie
bardzo intymnej. Owe kolędy-kołysanki na
trwałe zadomowiły się w tradycji polskiej. 
Szczególnie wiele powstało ich w epoce 
baroku. Do dziś chętnie śpiewamy pocho-
dzące z tamtego czasu utwory: Gdy śliczna 
Panna Syna kołysała czy Lulajże Jezuniu.

Pastorałka
W wiekach XVII i XVIII, czyli w okresie naj-

większego rozkwitu kolędy polskiej, powstała
nieomal świecka odmiana tej pieśni, od
charakterystycznego dla niej motywu pas-
terzy wędrujących do Betlejem nazwana 
pastorałką. Przedstawicielką tego podgatun-
ku, popularną zresztą do dziś, jest m.in. 
pochodząca ze zbioru kolęd Jana Żabczyca
(1630) pieśń Przybieżeli do Betlejem paste-
rze. Pastorałki w jeszcze większym zakresie
niż dotąd wprowadziły do pieśni opiewających
przyjście na świat Zbawiciela elementy ro-
dzime. Betlejemska grota stała się starą, 
drewnianą stajenką, szopą jakich na polskiej 
ziemi było pełno. W jej wnętrzu Maryja
troskliwie owijała małego Jezusa w pieluszki,
by osłonić go przed chłodem polskiej, grud-
niowej nocy.

Twórcy większości kolęd pozostają dla nas 
anonimowi. Znamy zaledwie kilka nazwisk.

Swoją refleksją dzieli się z nami brat Marek z Taizé. Podkreśla, że szczególnie ważne są 
dla niego dwa wymiary.

Ikona Rodziny Świętej  
- cd. opisu

HAGIOS OIKOS – Kompozycja ikony 
pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym 
wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten 
opisują tu biblijne słowa hagios oikos (Święty 
Dom,  Święta Rodzina.
Schody i kolumny wyobrażają świątynię, je      dnocześnie uobecniają Święty Kościół 
Chrystusowy – Jego Oblubienicę. Tu sakra-
mentalna przynależność małżeńska jest 
obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.
Czytelność Ikony wyraża się również przez 
koloryt, który podkreśla wzajemne przenika-
nie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.
Barwy złota i żółta zarezerwowane są 
wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, 
przedstawiają czystą światłość.
Czerwień występująca w sukni Matki Bożej 
posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok 
miłości, piękna i młodości również zmaganie i 
walkę.
Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego 
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oznacza nieskończoność, czynny na pozio-
mie duchowym, prowadzi ducha po drodze 
wiary.
Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje 
zi  eleń występującą w Ikonie jako wielkie koło 
symbolizujące obecność Ducha Świętego. 
On jest tłem, w którym wszystko jest za-
nurzone dlatego On wszystkich ogarnia. 
Zieleń, czyli bóstwo złączone z tajemnicą 
życia Bożego, to także równowaga, pokój, 
życie, symbol odrodzenia duchowego, 
dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa.
Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, 
barwę mówiącą o przesunięciu swoistego 
napięcia z tego, co wewnętrzne na to co 
zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co 
duchowe.
Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie history-
czne, co misterium Rodziny Świętej.
Źródło:
https://www.isr.org.pl/ikona/

  Autorka opowiada o tym, jak w trudnych czasach wychowuje pięcioro dzieci i czy jest jakiś 
przepis na ideał rodziny. Podaje trzy składniki: 1. stabilny dom, a w nim mama z tatą;     
2. mama z tatą. Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru Klimatów św. Anny.

Franciszkańska geneza
Ułożenie pierwszej kolędy tradycja przypi-

suje św. Franciszkowi. To właśnie Biedaczyna 
z Asyżu rozpoczął żywą do dziś tradycję 
inscenizowania szopki. Podczas adoracji 
żłóbka śpiewano pieśni opowiadające o przyj-
ściu na świat Boga-człowieka. Nic więc 
dziwnego, że w sposób szczególny kultywo-
wano śpiewanie kolęd w klasztorach, przede 
wszystkim franciszkańskich, ale także karmeli-
tańskich oraz innych zakonów.

Tak działo się także na ziemiach polskich. 
Początkowo nasi zakonnicy (i zakonnice), a 
za nimi ludzie świeccy, wykorzystywali utwory 
obce. Szybko jednak zaczęły powstawać 
dzieła rodzime. Za najstarszą zachowaną pol-
ską kolędę uważa się pochodzącą z 1424 ro-
ku pieśń: Zdrów bądź, Królu Anielski.

Ówczesne pieśni bożonarodzeniowe utrzy-
mane były najczęściej w poważnym tonie, a 
ich treść rzadko wybiegała poza przekaz 
ewangeliczny. Za przykład może posłużyć 
śpiewana do dziś XVI-wieczna kolęda pt. 
Anioł pasterzom mówił. W drugiej połowie te-
goż stulecia tematykę pieśni bożonarodze-
niowych wzbogacano o wątki świeckie, zapo-
życzone z apokryfów i widowisk jasełkowych. 
Sprzyjał temu kultywowany w środowiskach 
klasztornych zwyczaj kołysania figurki Dzie-
ciątka Jezus, któremu towarzyszył śpiew ko-
lęd. 

Pierwszym z nich jest sytuacja w Europie, 
że pewność budowana jednej, solidarnej 
Europy wspólnie patrzącej w przyszłość i 
wspólnie rozwiązującej różne trudne proble-
my, które w historii zawsze się pojawiają jest 
zachwiana. - W tej sytuacji doświadczenie 
komunii, tej ogromnej różnorodności narodów 
i tradycji chrześcijańskich było bardzo po-
trzebne. Myślę, że w Polsce te zmagania też 
są bardzo wyraźnie obecne, dlatego tak 
ważne to było spotkanie - zaznacza.

Drugim, bardziej osobistym wymiarem byli 
dla brata Marka ci, którzy przybyli na ESM... 
niezarejestrowani. - Ludzi, którzy przyjechali    
z całej Polski było bardzo wielu i oni nie 
zapisali się na spotkanie. To byli dorośli, któ-

Jakie było Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu?

Modlitwa 
do Dzieciątka Jezus

Najukochańszy nasz Panie Jezu Chryste, Ty 
stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na 
miejsce Swego narodzenia grotę, aby uwolnić 
nas od ciemności grzechu, przyciągnąć do 
Siebie i zapalić Swoją świętą miłością.

Wielbimy Cię jako naszego Stwórcę i Odku-
piciela, uznajemy Cię naszym Królem i 
Panem. Niesiemy Ci w ofierze wszystkie 
uczucia naszych biednych serc i pragniemy, 
abyś nami władał i rządził. Najdroższy Jezu,

Panie i Boże nasz, racz przyjąć tę naszą 
ofiarę i niech ona będzie miła Twojemu 
Sercu. Przebacz nam miłosiernie wszystkie 
nasze winy, oświeć nas i zapal w naszych 
sercach święty ogień, który przyniosłeś ze 
sobą na świat. Niech nasze dusze staną się 
ołtarzami, na których będziemy składać ofiary 
naszych umartwień. 

Spraw, o Jezu, abyśmy zawsze szukali tu, na 
ziemi, coraz większej Twojej chwały, a potem 
abyśmy mogli weselić się Twoją wieczną, 
niewysłowioną pięknością w Niebie. Amen.

rzy iedyś nam pomagali podczas spotkań 
europejskich, nie tylko tych polskich. Przybyli 
z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Gdańska 
czy z Białegostoku. Przybyli tutaj ze swoimi 
żonami czy mężami oraz z dziećmi. Chcieli 
odświeżyć to, co było kiedyś dla nich ważne, 
co wciąż jest dla nich ważne, ale potrze-
bowało pewnego nowego impulsu. Wielu 
powiedziało mi to po modlitwach, gdy z nimi 
rozmawiałem.

Brat Marek widzi w tym znak, że przez 
proste środki, proste odczytywaniem Ewan-
gelii i zamienianie go w czyn może powstać    
c oś, co zostaje na całe życie w człowieku. - 
Jest to dla mnie potwierdzenie, że to, co się 
dzieje w Kościele - poszukiwanie prostszych 

sposobów wyrażania wiary, poszukiwania 
źródeł ma głęboki sens, to droga, którą Duch 
Święty wskazuje Kościołowi poprzez kolej-
nych papieży - dodał.

Karol Białkowski
Żródło:
https://esmwroclaw.gosc.pl/temat/2020/01/02/Jakie-
bylo-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-we-Wroclawiu

http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/
https://dladuszy.piotrskarga.pl/wychwalajmy-dziecie-narodzone-w-betlejem-
https://dladuszy.piotrskarga.pl/wychwalajmy-dziecie-narodzone-w-betlejem-
https://dladuszy.piotrskarga.pl/wychwalajmy-dziecie-narodzone-w-betlejem-
https://www.isr.org.pl/ikona/
https://esmwroclaw.gosc.pl/temat/2020/01/02/Jakie-bylo-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-we-Wroclawiu
https://esmwroclaw.gosc.pl/temat/2020/01/02/Jakie-bylo-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-we-Wroclawiu
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 24, 1-2. 8-12

Czytanie z Mądrości Syracha: Mądrość wy-
chwala sama siebie, chlubi się pośród swego 
ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyż-
szego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy 
przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co 
mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: 
«W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 
dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym 
początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie 
przestanę. W świętym przybytku, w Jego obe-
cności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na 
Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście 
umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem 
jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sła-
wnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 
dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Albo: Alleluja
Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie! 
Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom * 
i wyborną pszenicą ciebie darzy. 
Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
a szybko mknie Jego słowo.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów, 
nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 1, 3-6. 15-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem du-
chowym na wyżynach niebieskich – w Chrys-
tusie. W Nim bowiem wybrał nas przed zało-
żeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył 
nas dla siebie jako przybranych synów poprzez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 
usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i 
o miłości względem wszy-stkich świętych, nie
zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was
w moich modlitwach.

Świąteczna wystawa malarstwa
Elżbiety Sakowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 4

12 stycznia 2020 r. - spotkanie
Kół Żywego Różańca  . . . . . . . . . . . . . . 4

W Klimatach:
Wychwalajmy Dziecię 
narodzone w Betlejem! . . . . . . . . . . . . . . 2

Jakie było Europejskie 
Spotkanie Młodych we Wrocławiu?. . . . . 2

Modlitwa do Dzieciątka Jezus  . . . . . . . . 3

Gwiazdeczko Betlejemska
- wiersz Reginy Sobik  . . . . . . . . . . . . . . 3

Rodzina - Przepis na ideał -cd.  . . . . . . . 3

Ikona Rodziny Świętej - cd opisu . . . . . . 3
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Z racji przypadającej dziś I niedzieli stycznia 
nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00., a następnie procesja 
eucharystyczna wewnątrz świątyni. Pro-
simy ministrantów, bielanki, asystę koś-
cielną i wszystkie wspólnoty parafialne         
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.

 
W poniedziałek, 6 stycznia br., przypada 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
św. sprawowane będą o godz.: 7.00., 8.30.,  
10.00., 11.30., 13.00. i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 20.00. W czasie każdej 
Mszy pobłogosławimy kadzidło i kredę, 
którą oznaczamy drzwi naszych mieszkań i 
domów. Taca z uroczystości przeznaczona 
jest na misje.

We wtorek, 7 stycznia br., o godz. 17.30. 
zostanie odprawione nabożeństwo różań-
cowe w intencji dzieci, które odeszły od Bo-
ga i Kościoła a o godz. 18.00. zostanie

Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznawaniu Jego samego. Niech da wam 
światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest
nadzieja, do której On wzywa, czym
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
1 Tm 3, 16

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na
wieki.

EWANGELIA
J 1, 1-18

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 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, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek
posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświa-
dczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz został po-
słany, aby zaświadczyć o światłości. Była
światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świe-
cie 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 zamie-
szkało 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 
wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośre-
dnictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest
w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto Słowo Pańskie Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 

 odprawiona Msza św. w intencji rodziców 
modlących się za swoje dzieci.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia          
o godz. 11.00. w kościele.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się w następną niedzielę, 12 sty-
cznia o godz. 16.00, w Kanonii.

Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w niedzielę, 19 stycznia po Mszy św.     
o godz. 11.30.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego kre-
dę i kadzidło będą rozprowadzać mini-
stranci po każdej Mszy św. Ofiary skła-
dane przy tej okazji są przeznaczone na 
fundusz ministrancki. 

Kontynuujemy wizytę duszpasterską.         
W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach: 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 
aby czas oczekiwania 

na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
Trzech Króli,
ul. Marconich 5-9 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1-3 (numery nieparzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5-9 (nry nieparzyste) i  2-4 (nry parzyste)
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11-15 (numery nieparzyste) i 6-8 (numery 
parzyste), ul. Kosiarzy (numery parzyste) 
ul. Kosiarzy (nry nieparzyste) ul. Obornicka 1-19 (nry nieparzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– poniedziałek, 6 stycznia
– wtorek, 7 stycznia

– środa, 8 stycznia
– czwartek, 9 stycznia
– piątek, 10 stycznia
–
– sobota, 11 stycznia

–
–

–

 7.

K O M E N T A R Z
W 1. czytaniu w dzisiejszej Liturgii Słowa 

czytamy o Mądrości Bożej, która była już 
„na początku” u Boga, i której Bóg polecił: 
„Rozbij namiot w Jakubie!” (Syr 24,8). 
Natomiast w Ewangelii św. Jana słyszymy    
o Słowie, które było „na początku” i które 
„stało się Ciałem i zamieszkało [dosłownie: 
rozbiło swój namiot] wśród nas” (J 1,14). 
„Słowo” w języku greckim to Logos. Jest to 
termin filozoficzny, który oznacza nie tylko 
„słowo”, ale także „rozum”. Chodzi tu rozum 
boski, który porządkuje wszystko, co jest na 
świecie.

To podobieństwo sprawiło, że tradycja 
Kościoła Zachodniego utożsamia tajem-
niczą starotestamentalną Mądrość Bożą      
z osobą Jezusa Chrystusa. Pan Bóg objawił 
nam, kim jest, a także swój zamysł w sto-
sunku do nas i do świata, nie w jakiejś 
świętej księdze, czy przekazie ustnym, ale 
w życiu prawdziwego człowieka, Wcielo-
nego Słowa, w Jezusie Chrystusie. Ten 
Chrystus pozostał żywy we wspólnocie 
Kościoła. To tutaj, wpatrując się w Niego, 
możemy poznawać Boży zamysł Boga         
w stosunku do nas – uczyć się Bożej 
Mądrości.

12 stycznia 2020 roku
o godz 16.00
w Kanonii

odbędzie się 
spotkanie członków 
Kół Żywego Różańca

–
–

–

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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