Głos św. Brata

Alberta
Gazetka parafii pw. św. Brata Alberta w Bielsku – Białej

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic...."
Iz 9,5 - 6a
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Narodziła się Maleńka Miłość ! Nr 12 A/2015 i 1/2016

Strona

XII 2015/ I 2016

Drodzy Parafianie !
Już nadszedł czas długo oczekiwanej
radości. Oto Syn Boży przychodzi,
aby ogarnąć cały nasz świat swoją
niepojętą miłością. Pozwólmy Mu
ogarnąć swoją łaską wszystkie
nasze troski, sprawy, obawy,
niepokoje, łzy i radości, porażki,
i sukcesy.
Pozwólmy Mu zagościć w nas już na stałe
z darem pokoju, mocnej wiary i Dobrą Nowiną
o zbawieniu. Niech Syn Boży podźwignie osłabłych na
duchu, zniechęconych obdarzy zaufaniem, wątpiących
mocą wiary i spragnionych darem prawdziwej miłości.

Strona
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Z serdecznymi życzeniami i kapłańskim
błogosławieństwem ks. Jan - Proboszcz
i ks. Wacław - Wikariusz

Strona

Tradycja rodzinnej,
uroczystej wieczerzy jest
dzisiaj
bardzo
mocno
zakorzeniona w polskich
domach.
Obyczaj
ten
zauważono i zapisano już w
XVII w., choć przypuszcza
się, że był praktykowany już
dużo
wcześniej.
Jego
istotnym elementem jest
zachowanie postu. Wieczerzę poprzedza przygotowanie choinki,
jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka
źdźbeł siana (symbolika szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada
się po ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. Uczestnicy kolacji
dzielą się białym opłatkiem, składają życzenia, wybaczają
wzajemne urazy. Przyjęło się pozostawienie wolnego nakrycia
przy stole dla niespodziewanego gościa lub też symbolicznie dla
Chrystusa. Tradycyjnie podaje się
dwanaście potraw (różnych w
zależności
od
regionu).
Po
skończonej wieczerzy śpiewa się
kolędy i obdarowuje prezentami.
CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Jedną z najważniejszych czynności
jakie powinniśmy uczynić przed wieczerzą wigilijną jest
przeczytanie fragmentu Pisma Świętego Ewangelii wg św.
Łukasza (Łk 2, 1-14) by przypomnieć sobie jak wspaniały jest
Nasz Bóg Który tak mocno nas Kocha, że zsyła nam Swojego syna
Jezusa Chrystusa Który odkupił nasze grzechy i daje nam
możliwość życia wiecznego.
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Tradycje świąt Bożego Narodzenia
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SIANO WIGILIJNE - powszechnie zachowywany jest zwyczaj
wkładania siana pod obrus na stół, przy którym będzie
spożywana uroczysta wieczerza wigilijna. W dawnych wiekach
i różnych częściach Polski zwyczaj ten różne przybierał formy.
Przypomina on nam o ubóstwie groty betlejemskiej i Maryi, która
złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie.
TRADYCYJNE POTRAWY - ilość potraw podawana na stół
wigilijny bywa różna . W czasach przeszłych przedstawiała się
tak : wieczerza chłopska składała się z siedmiu potraw,
szlachecka z dziewięciu a pańska z jedenastu. Dzisiaj jest zwyczaj
podawania dwunastu potraw.
Są to na ogół : zupa rybna lub
migdałowa, albo piwna lub też
barszcz,
ryby
różne
z
tradycyjnymi przyprawami (np.
karp na szaro lub szczupak po
żydowsku), groch, grzyby, kluski z makiem, owoce świeże,
suszone lub gotowane. Uzależnione jest to od danego regionu
a jak wiemy tradycja przygotowywania uczty wigilijnej
przechodzi z dziada - pradziada.
WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE - znamy i powszechnie jest
obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy
stole wigilijnym. Wolne miejsce przy stole w czasie wieczerzy
wigilijnej jest "przeznaczone dla przygodnego gościa, którego
w ten sposób traktuje się
rodzinnie". Pozostawiając wolne
miejsce przy stole, wyrażamy
serdeczna pamięć o naszych
bliskich i drugich, którzy nie
mogą spędzić świąt razem
z nami. Wolne miejsce przy stole
oznaczać może również członka
rodziny który zmarł lub tez
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w ogóle pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny.
PIERWSZA GWIAZDA - na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej,
o której mówi św. Mateusz, a którą gdy ujrzeli Mędrcy, "bardzo
się uradowali", w Polsce rozpoczyna się uroczysta wieczerzę, gdy
ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Zwyczaj ten głęboko
zakorzeniony w polskiej kulturze. Nie zasiada się do wieczerzy
wigilijnej "zanim gwiazda nie powoła wszystkich do połamania
się opłatkiem" Jest to bardzo stary zwyczaj przestrzegany do dnia
dzisiejszego.
OPŁATEK WIGILIJNY - najważniejszym i kulminacyjnym
momentem wieczerzy wigilijnej jest
obrzęd łamania się opłatkiem.
Obrzęd łamania się opłatkiem
następuje po modlitwie i złożeniu
sobie życzeń, a więc na samym
początku wieczerzy wigilijnej, gdy
ukaże się pierwsza gwiazda na
niebie. Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne pojednanie się
jednych dla drugich uczy, że ostatni nawet kawałek chleba należy
podzielić z bliskim, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi.
"Wyciągnięta dłoń z okruchem chleba sięga po rzeczywistość".
Ten tak bardzo rozpowszechniony i głęboko od wieków
zakorzeniony w kulturze polskiej obrzęd jest otwarciem "serca
sięgając krańców świata miłość"
SZOPKA LUB ŻŁOBEK - zwyczaj ustawiania z figurek sceny
Bożego Narodzenia zwanej "Szopką" lub tez choćby żłobka
z sianiem i leżącą w nim figurką Dzieciątka Jezus sięga roku 1223.
W tym to roku miało miejsce pamiętne świętowanie Bożego
Narodzenia zorganizowane przez św. Franciszka z Asyżu, jako
pierwsze w historii w miejscowości Greccio. Mała, nikomu
dotychczas nieznana osada stała się nowym Betlejem, kiedy to
w obszernej grocie wymytej ze skał wulkanicznych, należącej do
szlachetnego rycerza i przyjaciela św. Franciszka imieniem
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Giovanni Velita, została urządzona pierwsza szopka. Z Greccio,
która stała się jakby nowym Betlejem, żywe wyobrażenie żłobka,
owoc serca Świętego, potrafiącego wcielać z życie najsubtelniejszą
poezję, rozprzestrzenił się na całą Italię, na Europę i na cały świat.
Zachował jedną nienaruszalną - mimo różnicy kultur i folkloru swą zasadniczą treść, treść autentycznie ewangeliczną, która
według pragnień Franciszka powinna była dotrzeć do wszystkich
kontemplujących żłobek - szkołę prostoty, ubóstwa i pokory.
CHOINKA - w wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska
rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę,
zwana w Zachodniej Europie drzewkiem bożonarodzeniowym,
czy też drzewkiem Chrystusa. Choinka jako stojące drzewko jest
pochodzenia niemieckiego. W Niemczech pojawiła się
prawdopodobnie w XV wieku. Choinka jako pozostałość jodełki,
małej sosny lub świerku zawieszona u sufitu czubkiem ku
dołowi. Znano też zwyczaj
również "ubieraniem sadu".
Tak jodła jak i choinka maja
to samo źródło pochodzenia .
Wywodzą się od aryjskiego
"drzewa życia", którego ślady
w sztuce lub obyczajowości
znajdziemy
wszędzie.
Choinka, która przywodzi
nam na myśl "drzewo życia",
jest symbolem na wskroś
chrześcijańskim. ubiera się ja w domu w którym wspominamy
naszych pierwszych rodziców - Adama i Ewę. Przypomina ona
nam naukę o upadku i Odkupieniu rodzaju ludzkiego.
SNOPY ZBOŻA - spotyka się jeszcze dzisiaj na wsi zwyczaj, ze
przed wieczerzą wigilijną przynosi się do mieszkania snop zboża
i umieszcza się w kącie pokoju. Zwyczaj ten istniał dawniej
w całej Polsce. Jeszcze w I połowie XIX wieku, według religii

Z. Glogiera, był tak przestrzegany, że "nie siadano do wigilii bez
snopów żyta po rogach komnaty stołowej ustawionych"
W okolicach Przemyśla zwyczaj ten miał nawet swój ceremoniał:
"We dworze, karbowy przynosił z dworskich gumien cztery
snopy do pokoju jadalnego z życzeniami wesołych świąt; pan
domu łamie się z nim opłatkiem i częstuje go miodem. poczym
karbowy stawia w jednym kącie pokoju snop pszenicy, w drugim
snop żyta, w trzecim snop jęczmienia a w czwartym snop owsa
lub wiązkę grochu lub koniczyny". Po uczcie wigilijnej, ze słomy
snopków, które stawiano na wieczerzę w kątach izby, kręcono
małe powrósła i obciągano nimi drzewa owocowe
w przekonaniu, że będą lepiej rodziły.
http://parafiaofiarowania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Aoby
czaje-i-obrzdy-boego-narodzenia&catid=46%3Aboe-narodzenie&Itemid=87

Świąteczne medytacje nad Słowem Bożym
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia
Dla ciebie, człowieku, Bóg
stał się człowiekiem.
„Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.” J 1,1-18

Strona

Czytania opisują widoczne znaki. Nogi
zwiastuna dobrej nowiny stają się piękne
i czyste, co oznacza, że przyjęto go w gościnę
i obmyto mu stopy; oczekiwano zatem
powrotu z wygnania babilońskiego i chętnie
przyjmowano posłańców z taką zapowiedzią.
Orszak powracających to znak, że Bóg zaczął
królować. Prorok używa kategorii wyzwolenia z Egiptu dla opisu aktualnego
ocalenia z Babilonu: Bóg obnażył swe ramię święte, objawił swoją moc tak,
jak uczynił przy wyjściu ludu z Egiptu. Treść czytania z Listu do Hebrajczyków
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Boże znaki…

pomija rolę proroków i przedstawia Syna Bożego, przemawiającego do nas
w ostatnich dniach. Jego rola dotyczy stworzenia, bo Bóg, stwarzając
wszechświat, ustanowił Go dziedzicem wszystkich rzeczy. Syn, przyjąwszy
naszą ludzką naturę, stworzył nowe człowieczeństwo, bo działał wśród nas,
będąc odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty. Dokonał oczyszczenia
nas z grzechów, gdy po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy majestatu
Ojca. Taką rolę mógł mieć tylko Syn. Do żadnego anioła ani do innej istoty
Bóg – słowami proroka Natana – by nie powiedział: „Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził”, „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”. Również
Prolog Janowej Ewangelii podkreśla rolę Syna jako Słowa-wyrazu Boga,
wyjaśniając, że Chrzciciel był tylko prorokiem-świadkiem Słowa. Jako Słowowyraz Boga, Jezus objawił się i zamieszkał wśród swoich. Celem Jego
zamieszkania jest darowanie synostwa Bożego tym, którzy Syna przyjęli.
Jezus--Słowo Boże posiada moc światła (poznania) życia wobec śmierci
i ciemności. Udziela własnego życia wszystkim: niektórzy je przyjmują, inni
nie. On jest pełnią relacji z Bogiem, bezinteresownej i łatwo dostępnej.
Słowo Boże najpierw znalazło swój wyraz w stworzeniu, następnie
w wyborze Izraela i wreszcie we wcieleniu Syna Bożego. Stał się On
człowiekiem, a nie przestał być Synem, zamieszkał między nami jako Syn,
który wszystko otrzymał od Ojca. Skutki wcielenia Syna Bożego dotyczą
naszego dziecięctwa Bożego. Dzięki Jezusowi-Synowi doznajemy „nowego
urodzenia” – Boskiego. Chwała Boga objawiła się w ludzkim ciele Jezusa.
Objawi się również w nas.

Strona

„Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się
na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom
i w swych synagogach będą was biczować. Nawet
przed namiestników i królów będą was wodzić z mego
powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam
poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez
was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci
powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich
z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Mt 10,17-22.
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Święto Świętego Szczepana,
diakona i męczennika – 26 grudnia

Duch Święty działa w św. Szczepanie, dając mu mądrość słowa.
Przeznaczony do służby biednym, ogłosił on lepiej rolę i pośrednictwo
Jezusa. I jako męczennik-prorok umiera za miastem, tak jak Jezus, i oręduje
za swoimi prześladowcami, podobnie jak On. W Mateuszowej Ewangelii
w mowie o misji te prześladowania są przewidziane: będzie biczowanie
w synagodze, sąd u namiestników i królów. Męczennik jest jednak
świadomy pomocy Ducha Świętego. Przynależenie do Ojca wprowadza do
pełni życia w Nim. Próbie poddawana jest również dziś nasza szczerość i
wytrwałość. A Duch umacnia nas w prawdzie, dobru i wolności dzieci
Bożych.

Święto Świętej Rodziny – 27 grudnia
„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 „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?”.
Łk 2, 41-52

Strona

Dar ojcostwa i synostwa odniesiony został
wprost do czwartego przykazania. Autorem
tego komentarza jest Jezus Ben Syrach
zwany też Syracydesem (III w. przed Chr.).
Zrodzenie potomstwa tworzy nowe relacje:
mąż i żona stają się matką i ojcem dziecka. Szacunek wobec rodziców jest
gwarancją przebaczenia grzechów, pomyślności, zadowolenia z własnych
dzieci, wysłuchania modlitw i długiego życia. Nauka Syracydesa zwraca
uwagę na szacunek dla ojca, który nie jest wolny od przypadłości
i dolegliwości podeszłego wieku. Na miłosierdzie i przebaczenie może liczyć
syn troszczący się o takiego ojca. Takie zachowanie św. Paweł stara się
proponować chrześcijanom pochodzenia pogańskiego. List do Kolosan
sugeruje przebaczenie i wzajemne wsparcie na podstawie powołania do
bycia świętymi (wybranymi) i kochanymi przez Boga, dzięki Jego Synowi.
Aby ożywić relacje rodzinne, dodaje do tego kondycję bycia synem. Pokój
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Rodzina darem miłości…

Pana i przynależenie do Jego ciała umacniają takie zachowanie. Szczegółowo
sugeruje się żonie z kultury pogańskiej właśnie poddanie mężowi, „jak
przystało w Panu”. Od męża i od ojca wymaga się zrozumienia i wsparcia,
a nie przykrości. Od synów wymaga się posłuszeństwa rodzicom, „bo to jest
miłe Panu”. Taka nauka ma również dzisiejszej kulturze wiele do
zaoferowania. My, wierzący, jesteśmy pewni naszego synostwa. Toteż nie
wolno nam tłumaczyć epizodu zgubienia Jezusa jako jednorazowego
kaprysu całkowicie posłusznego Syna. Warto przyjrzeć się, jakiego synostwa
Bożego może On nam udzielać i nas uczyć. Jezus był wychowany w rodzinie
Józefa z wielką swobodą, jako syn Maryi. Takie zachowanie osiągnie swoje
znaczenie w byciu w tym, co należy do Ojca. Trzy dni spędzone przez Niego
w świątyni to znak Jego przyszłego zmartwychwstania. Rodzina Boga istnieje
dzięki Jezusowi Synowi i... dzięki nam.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi –
1 stycznia 2016 r.
„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli
Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co
im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”
Łk 2,16 - 21
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Rodzicielstwo to zaproszenie i klucz do kultury
wolności i życia. Życie kojarzymy z czymś
dynamicznym, przyjemnym, ciągle nowym, jakby
miało nigdy się nie skończyć. Najczęściej te
uczucia towarzyszą rodzicom, którzy oczekują na narodziny dziecka.
Rozpoczyna się dla nich czas przygotowania do przyjęcia na świecie życia
zapoczątkowanego pod sercem małżonki i matki. To nowe życie staje się dla
tych dwojga błogosławieństwem, które niebawem ujrzy światło dzienne
i zamieszka pośród nich, w ich domu. Maryja Boża Rodzicielka wyraziła ten
stan umysłu i ducha w pełnym ufności pytaniu: „Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża?” (Łk 1,34). Trudno wyobrazić sobie, aby piastując Jezusa w
betlejemskim żłobie, nie przechowywała w sercu tego słowa początku, które
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Matka Boga-człowieka

przy zwiastowaniu uczyniło Ją matką. Mojżesz pouczony przez Boga włoży
w usta kapłańskiego rodu Aarona słowa błogosławieństwa. Te słowa mają
uczynić Aarona „akuszerem” dobroci i miłości. Błogosławieństwo
wypowiadane nad ludem jest słowem rodzącym nową siłę, odwagę,
przypomina o nadziejach i możliwościach, jakie Bóg złożył w każdym z nas.
Wypowiadanie słów błogosławieństwa można porównać do rodzenia
nowego życia. Tam, gdzie opadły ramiona, gdzie codzienność stała się
trudna lub wręcz nie do zniesienia, ważne jest przypomnienie, że jest
jeszcze ktoś inny, ktoś większy i silniejszy od źródła naszych niepowodzeń
i klęsk – że jest Bóg. Jest to prorocze przypominanie, że wszelki dar
i pomyślność pochodzą od Boga i są owocem ścisłej współpracy z Jego łaską.
Człowiek sam z siebie nie jest w stanie zapewnić sobie pomyślności. Maryja,
Boża Rodzicielka, w radości początku życia zaprasza nas do podjęcia na
nowo daru nowego czasu: rozpoczętego nowego roku. Zapraszamy Ją, aby
uczyła nas modlitwy i zawierzenia Bogu, aby wskazywała nam Jezusa, Dawcę
życia wiecznego, Boga, który jest Miłością.

II niedziela po Narodzeniu Pańskim –
3 stycznia 2016 r.
„Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
o Nim pouczył” J 1,1-18

Strona

Bóg nas kocha. Synowskie przybranie, o którym
mowa w czytaniu z Listu św. Pawła do Efezjan,
jest tego wymownym dowodem. Bóg kocha
nas w swoim umiłowanym Synu Jezusie
Chrystusie. W Nim wybrał nas od początku.
Przychodzimy na Eucharystię, aby nieustannie
odnawiać w sobie dar wybrania i żyć łaską
początku stworzenia. Pragniemy – jak poucza św. Jan Ewangelista –
narodzenia z Boga. Pamięć o początku oznacza również jego rozumienie,
czyli sięganie do korzeni własnej tożsamości. Czyż nie tego pragniemy
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Bóg-Człowiek

wobec tak wielu współczesnych propozycji tłumaczenia naszej istoty? Bóg
objawia nam tajemnicę człowieka w sposób niezwykle subtelny. Słuchając
dzisiejszego fragmentu Mądrości Syracha, mamy wrażenie, jakby Bóg chciał
wydobyć z nas coś ukrytego, co nie jest ani powierzchowne, ani mdłe,
płytkie, złe i brzydkie. To mądrość, to coś z Boga, co pozwala nam wydobyć
głębokie prawdy duchowe o nas. Ona pozwala nam uznać naszą małość, ale
informuje także o naszej godności i wielkości. Ona umożliwia nam zbliżanie
się do prawdy, poznawanie dobra i piękna. Jesteśmy w stanie rozstrzygnąć,
co nam służy i co nas pomniejsza. Pomniejsza nas niewątpliwie grzech, czyli:
egoizm, zarozumiałość, pożądanie, wszelki rodzaj nieumiarkowania. To
wszystko uszczupla i zniekształca zarówno nasz obraz siebie, jak i obraz
Boga. Bóg nie skupia jednak naszej uwagi na tym, co złe. Ukazywanie
ludzkich braków nie jest niczym inspirującym. On ukazuje nam swoją radość.
Znajduje upodobanie w synach ludzkich, pokazuje swoją twarz w Jezusie
Chrystusie, przez Niego udziela każdemu ducha mądrości, aby człowiek
mógł głębiej poznawać Jego samego. W Jezusie Bóg zbliża się do nas i czyni
nas godnymi Jego świętej obecności, obdarowuje nas nowymi narodzinami,
pozwala smakować nowości stworzenia, pozwala rozpoznać Siebie
w Eucharystii, w pokornej postaci chleba i wina, które stają się ciałem
i krwią umiłowanego Syna, świętym życiem pulsującym w nas.

Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli”
– 6 stycznia 2016 r.
„A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, postępowała przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
padli na twarz i oddali Mu pokłon.
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę.” Mt 2, 1-12

Strona

Ewangelizacja nie jest atrakcyjnym
dodatkiem do działalności Kościoła. Ona jest samym sercem jego życia i
misyjnego posłannictwa. Bez tego zaangażowania umieramy jako wspólnota
Kościoła i stajemy się światu niepotrzebni. Objawienie Pańskie jest świętem
dla narodów. One wszystkie niosą w sobie nieugaszone pragnienie poznania
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Głosić Jezusa…

dobra, piękna, prawdy i miłości. Wszystko to mogą odnaleźć w Bogu, który
zechciał ukazać swoją twarz w Dziecięciu złożonym na sianie w betlejemskiej
szopie. Dlaczego zatem nie ofiarować Go także dzisiejszemu światu? Chodzi
o nowe życie w Jezusie Chrystusie. Chrystus przychodzi, aby zwyciężyć
śmierć. Głoszenie Ewangelii Jego przyjścia otwiera „starego człowieka”
w nas na cud powtórnych narodzin. Czyniąc to, zmieniamy nas samych
i nasze otoczenie w oazę życia. Liturgia Objawienia Pańskiego przypomina
i wzywa do odnowy tej chrześcijańskiej świadomości głoszenia Jezusa sobie
nawzajem i wszystkim narodom. Dawanie w każdej sytuacji świadectwa
Dobrej Nowiny oznacza wydawanie swojego życia wzorem Tego, który je
pierwszy za nas ofiarował.

Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2016 r.
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos:
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie” Łk 3,15-22

Strona

W otrzymanym niegdyś chrzcie dokonało
się nasze odrodzenie i odnowienie.
Mogło się tak stać jedynie dzięki temu,
że na krzyżu Jezus odpokutował naszą nieprawość, a wcześniej, po 40
dniach postu, pokornie stanął wśród tłumu czekającego na rytualne
obmycie w Jordanie i przyjął na siebie nasze grzechy. Tak zapoczątkował
swoją publiczną działalność. Zaskakuje i urzeka dobrowolne uniżenie się
Jezusa, Jego pokora i miłość. O tym, kim Jezus naprawdę jest, zaświadcza
w tym momencie głos Ojca z nieba i zstąpienie Ducha. Będąc Synem Bożym,
Jezus nie potrzebował pokuty ani nawrócenia. Stając jednak między
grzesznikami, ujawnił się jako Pasterz, który zgromadzi swój lud i go wybawi
od złego. W chrzcie zostało nam dane także namaszczenie, jakie Chrystus
otrzymał w Jordanie, a którym jest Duch Święty. Z Nim rozpoczęła się nasza
droga wiary, dojrzewania w niej, żeby otrzymany na początku dar, niczym
ziarno życia, mógł się w nas ujawnić, ukazać i pomnożyć. Taka właśnie jest
droga ucznia ku świadomemu wyznaniu wiary oraz odważne niesienie
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Nowe życie …

światła Ewangelii, która ma moc odnowić oblicze ziemi, dać jej nowe życie –
wedle Bożego zamysłu.

II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2016 r. – Rok C
„Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do
nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta
weselny skosztował wody, która stała się winem
– a nie wiedział, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli –
przywołał pana młodego i powiedział do niego:
„Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. J 2, 1-12

Strona

Obecność zmartwychwstałego Jezusa jest nowym winem dla świata. W tym
zbawczym wydarzeniu ziemia otrzymuje męża. Kraina spustoszona – wedle
Izajaszowego proroctwa – otrzymuje nowe imię, czyli nową istotę. Znakami
godności tej nowej istoty są królewski diadem, korona i zaślubiny. Darem
najcenniejszym jest Oblubieniec biorący za oblubienicę odbudowane miasto
– odnowionego człowieka. Źródłem odnowy są usta Pana, które
wypowiadają słowa mające w sobie moc sprawczą. Tej darmowej, choć
sowicie opłaconej krwią Chrystusa godności nowego stworzenia nie można
jednak zatrzymać tylko dla siebie. Ona jest nadana do posługi braciom
i światu, aby wskazywać na Boga, od którego pochodzi wszelkie
doświadczane dobro i dar doskonały. Świadectwa tego nowego życia
potrzebuje nie tyle Bóg, ile drugi człowiek, zwłaszcza ten, który nie widzi
powodów do radości, ponieważ niszczy go szereg niepowodzeń i trudności
skłaniających do odrzucenia wiary w dobroć Stwórcy. Dlatego do
umacniania siebie nawzajem i tych, którzy są małej wiary, wspólnota
Kościoła otrzymuje od Ducha Świętego różnorakie dary łaski, całą gamę
ludzkich możliwości i talentów, skoncentrowanych nie w jednym człowieku,
lecz rozłożonych na wiele odrębnych osób. Jan Ewangelista zwraca uwagę
na istotną, charyzmatyczną rolę Maryi. Ona jest blisko Jezusa i Kościoła; jest
jakby gospodynią weselnej uczty, dbającą o jej piękny przebieg. Wrażliwa na
potrzeby wspólnoty, podprowadza ją do swojego Umiłowanego Syna, który
gwarantuje radość wciąż nową, nieprzemijającą, dobrą jak weselne wino.
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Zmienić naturę ….

Dzisiejsza liturgia stwarza okazję, by wzorem Maryi uczyć się bliskości
i zaufania do Jezusa, wiernego wypełniania Jego słowa, które nadaje sens
każdemu życiowemu wydarzeniu, a ostatecznie prowadzi do radości uczty
niebieskiej.

III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2016 r. – Rok C
„Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem
do synagogi i powstał, aby czytać. Podano
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było
napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski
Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich:
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. Łk 4,14-21

Strona

Sednem dzisiejszego spotkania ze słowem Bożym jest wypełnienie
proroctwa Izajasza. Jezus pełen Ducha Świętego zasiada w centrum
synagogi i czyta w zwoju świętej księgi o sobie. To On sprawia, że więzieni
przez złe moce odchodzą wolnymi, trwający w ciemnościach o własnych
siłach wychodzą na światło dzienne, cierpiący niesprawiedliwość odzyskują
zaufanie do siebie, przypominają sobie o własnej godności i mają odwagę
odrzucić kajdany wyzysku. Czy to słowo stanie się dzisiaj naszym
pokarmem? Czy wzorem spragnionego Izraela, który – jak czytamy
w Księdze Nehemiasza – powrócił z niewoli i odbudował swoje domostwa,
postawimy księgę Bożego Prawa w centrum swojego domu? Czy stanie się
ona na powrót kodeksem postępowania całej naszej rodziny czy wspólnoty?
Ta księga pozwoli zebrać doświadczenia, w których rozpoznaliśmy działanie
Boga i którymi zapragniemy dzielić się z innymi. Ona pomoże nam ułożyć
opowieść o potędze życia, o Bogu zwyciężającym śmierć.
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Duch Pański spoczywa na Mnie…

IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2016 r. – Rok C
„Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy
niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata
i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko
do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której
zbudowane było ich miasto, aby Go strącić.
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Łk 4, 21-30

Strona

Odczuwane przez nas pragnienie kochania i bycia kochanym informuje nas
o tym, że mamy coś z Boga. Bez miłości umieramy. Św. Paweł zrozumiał to
jako dojrzały mężczyzna. Dziecko wybiera bezpieczeństwo, tęskni za
miejscem i osobami, które obdarzają je czułością, w których znajduje ciepło,
radę, akceptację. Mężczyzna często wybiera cierpienie. Czyni tak, ponieważ
wyćwiczył się w podejmowaniu odpowiedzialności: służy swoim
doświadczeniem innym, ochrania słabszych, okazuje szacunek, staje się
mecenasem wartości, które warto zaszczepić młodszym. Miłość, która jest
z Boga, zdaje się kształtować swoje oblicze w czasie. Stary Paweł wyrazi to w
następujący sposób: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak,
jak sam zostałem poznany”. Obcowanie z Miłością prowadzi do szczytu
decyzji. Obserwujemy, jak rwą się nici wiążące nas z tym życiem i jak
jesteśmy podprowadzani do momentu, kiedy należy wypowiedzieć słowa:
„W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego”. Decydujemy oddać się
w Jego ręce. Wzorem naszego Mistrza, Jezusa z Nazaretu, oddajemy swoje
życie i nikt nam go nie zabiera. Sami z siebie je oddajemy, bo wierzymy
i ufamy, że jest z nami Miłość silniejsza od śmierci. W dzisiejszej liturgii
Eucharystii odnajdujemy słowo o dorosłości. Dorosły uznaje Boga, pozwala
na Jego obecność w codzienności, pośród zmagań i radości. Bóg czyni go –
podobnie jak proroka Jeremiasza – „twierdzą warowną, kolumną żelazną
i murem ze spiżu przeciw całej ziemi”. To jest obietnica towarzyszenia
Boga, który pozwala przejść przez życie niejako na przekór trendom,
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Bóg jest miłością….

modom, zwłaszcza zanikowi pięknych męskich postaw, przy których
bezpieczeństwo znajdują starcy, kobiety i dzieci. Dzisiejsza Eucharystia może
właśnie mężczyznom dopomóc, aby mieli odwagę przyjmować wezwanie do
miłości z mocy Jezusowego krzyża.

Obrzędy Wieczerzy Wigilijnej
WPROWADZENIE

Strona

Obrzędom przewodniczy ojciec lub ze słusznych względów
najstarsza osoba rodziny. Słowa modlitw odmawiamy
powoli, z pobożnością, pamiętając o tym, że razem z nami do
stołu zasiada sam Chrystus, przed wiekami jako Dziecię
Boże złożony na sianie. Wokół odpowiednio udekorowanego
i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na
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Wieczerza
wigilijna
ma
charakter wybitnie religijny.
Przeżywanie
w
rodzinach
naszych wieczerzy wigilijnej
w duchu jedności, wspólnoty i
miłości głęboko zapada w dusze
naszych dzieci i przybliża im
klimat
nocy
betlejemskiej.
Głębokie przeżycie tego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę
i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na dalsze życie
naszych dzieci. Przeżywajmy więc ten wieczór bardziej
duchowo. Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawmy
żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryjmy białym obrusem.
Pod obrusem umieśćmy siano. Przyozdóbmy stół zielonym
igliwiem i świeczkami. Na centralnym miejscu połóżmy opłatek
i otwartą księgę Ewangelii. Na stół podajmy jedynie potrawy
bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza
gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, niech
rodzina zgromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce
przy
stole
zostawmy
wolne,
jako
znak
pamięci
o bliskich zmarłych i o podróżnych, którzy niespodziewanie
mogą zapukać do drzwi.

środku stołu umieszczone jest siano, a na nim uroczyście
złożona Księga Pisma św. Obok pisma ustawiamy świecę
odświętnie
udekorowaną.
Symbolizuje
ona
obecność
w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako
"światłość świata". Wszyscy stoją, a najstarsze z dzieci
zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa”.

ROZPOCZĘCIE WIECZERZY
Ojciec: Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na
ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec: Rozpoczynamy czas radości
z narodzenia Zbawiciela, dlatego nasze
serca kierujemy Maryi, która przyjęła
Słowo, które stało się Ciąłem.
Ojciec: Anioł Pański zwiastował
Pannie Maryi... .

EWANGELIA
Po modlitwie Anioł Pański najstarszy
syn odczytuje fragment Ewangelii
św. Łukasza. (Łk 2,1-14)

Strona

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było
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Z Ewangelii według św. Łukasza

w gospodzie. Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali straż nocną nad swą trzodą. Naraz
stanął przy nich Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł
do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki i leżące w żłobie." I nagle przyłączyło się do
Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga
słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania". Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Teraz następuje śpiew kolędy: „Wśród nocnej ciszy...”.

WSPÓLNA MODLITWA

Strona

Ojciec: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Syna
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego
światła w naszym codziennym postępowaniu.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy
odpowiadają: Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy
Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
1. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru uzdrowienia,
miłości, zgody i przebaczenia. Ciebie prosimy…
2. Obdarz także naszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół
i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy …
3. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij
Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy …
4. Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy …
Ojcze nasz ...

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA
Ojciec: Nadeszła ta chwila, aby w duchu przebaczenia
i miłości przełamać się opłatkiem, chlebem, który jest
symbolem miłości i jedności. Otwierając serca nasze
w braterskiej miłości, otwieramy je na przyjście naszego
Pana i Zbawiciela. W Nim każdy człowiek znajdzie
ukojenie, dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze
z nami w naszych sercach i w naszym domu.
Teraz
Ojciec
rodziny
składa
wszystkim życzenia i przełamuje
się opłatkiem najpierw z matką,
a potem z pozostałymi członkami
rodziny. To samo czynią następnie
wszyscy obecni na wigilii.
Zasiadamy do stołu wigilijnego

SPOŻYWANIE WIECZERZY
Spożywanie wieczerzy przebiega w atmosferze miłości
rodzinnej, wzajemnego braterstwa i życzliwości.

ŚPIEWANIE KOLĘD I WYMIANA UPOMINKÓW
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem
kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami.
Przy choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na
Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii.
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MODLITWA PO WIECZERZY
Ojciec: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za
miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór
wigilijny
i
dary,
które
spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki. Wszyscy: Amen.

PLAN KOLĘDY 2015/2016
Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece,
wodę święconą a uczniowie zeszyt z religii.
Data

Od

1

Poniedz.

28.12.2015

1000

2

Poniedz.

28.12.2015

1000

3

Wtorek

29.12.2015

1000

4

Wtorek

29.12.2015

1000

5

Środa

30.12.2015

1000

6

Środa

30.12.2015

1000

7

Sobota

2.01.2016

1000

8
9
10
11
12

Sobota
Niedziela
Niedziela
Poniedz.
Poniedz.

2.01.2016
3.01.2016
3.01.2016
4.01.2016
4.01.2016

1000
1400
1400
1600
1600

13

Wtorek

5.01.2016

1600

14
15
16
17
18
19
20

Wtorek
Środa
Środa
Czwartek
Czwartek
Piątek
Piątek

5.01.2016
6.01.2016
6.01.2016
7.01.2016
7.01.2016
8.01.2016
8.01.2016

1600
1400
1400
1600
1600
1600
1600

21

Sobota

9.01.2016

1000

22

Sobota

9.01.2016

1000

Trasa kolędy
Rydla (od Krak.), Modrzejewskiej, Wiślana
(od Modrz. do Krakowskiej)
Solskiego (od końca do Krakowskiej)
i Msza wieczorna
Śląska (od Krakowskiej), Sportowców,
Tatrzańska (od Dembowskiego)
Południowa (od dołu), Włókiennicza,
Metalowców i Msza wieczorna
Krakowska (od Lipnika do Wapiennej),
Stroma, Pola, Krakowska 54 i 56
Westerplatte (od Norwida) Krakowska
(od Łukasińskiego do Wapiennej) i Msza
Łukasińskiego (od ogródków działkowych
do Norwida) i Norwida bez bloków (od dołu
do Wapiennej) i Msza wieczorna
Łukasińskiego (od Krakowskiej do Norwida)
Wapienna 32 i 34 oraz Msza wieczorna
Łukasińskiego 2
Dembowskiego 10
Dembowskiego 12
Dembowskiego 14
i domy prywatne (na początku)
Dembowskiego 16
Norwida 18 i Msza wieczorna
Krakowska 23
Norwida 16
Dygasińskiego 21 A
Dygasińskiego 23
Dygasińskiego 25
Dygasińskiego (od Krakowskiej), Jaracza
i Norwida bez bloków (od Solskiego do
kościoła) i Msza wieczorna
Wapienna (od Krakowskiej)

21

Dzień
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Niedziela
Niedziela
Poniedz.
Poniedz.
Wtorek
Wtorek
Środa
Środa
Czwartek
Czwartek

10.01.2016
10.01.2016
11.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016

i Romanowicza bez bloków
Wapienna 30 (mieszkania od 112 do 1)
domy za osiedlem i Wapienna 44
Wapienna 42
Wapienna 40
Wapienna 38
Wapienna 36
Wapienna 50, 52 i 54
Dygasińskiego 19 A i Msza wieczorna
Romanowicza 6
Krakowska 50 i 52

00

14
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

Krzyżówka dla dorosłych 12a/2015 i 1/2016 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych
z gazetki Nr 12/2015 "Głos św. Brata

Alberta"

jest

ZBAWIENIE

Nagrody
Kolędy

I

hasło:
POKÓJ

książkowe
i

„ON
PRZYNIESIE
CAŁEMU ŚWIATU”.

pt.:

Pastorałki”

„Najpiękniejsze
wylosowały osoby:

Urszula i Tadeusz Nycz,
Wieczorek
i
Mariusz
Kowalik. Gratuluję !!!

Małgorzata

Strona
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Nagrody są do odebrania
w zakrystii.
Hasło z Krzyżówki nr
12a/2015 i 1/2016 proszę nadsyłać do 19
stycznia,
na
adres
mailowy:
pelczarw@onet.pl lub proszę przynieść do
zakrystii. Spośród osób, które nadeślą
prawidłowe rozwiązania zostaną wylosowane
3 nagrody pt.: „Najpiękniejsze Kolędy
i Pastorałki”. Pozdrawiam wytrwałych ks. Wacław.

23
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Hasło krzyżówki: ……………………………………………………………………...

Świąteczne intencje Mszy św. w grudniu 2015 r.
Piątek, 25.12. Uroczystość Bożego Narodzenia
7 Za parafian
1100 + Sabina Zbaraszewska
900 W int Krzysztofa i Rosity z ok. 25 r. 1800 Za Parafian
Ślubu dziękując za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej
Sobota, 26.12. Święto św. Szczepana, diakona i męczennika
00
7 + Zofia Herok w 10 r. śm.
1100 + Stanisław Matuszczyk
z rodzicami, teściami i swatami
00
9 + Karol i Maria Sapeta z córką
1800 + Genowefa Rajca w 1 r. śm.
Marią i synem Józefem
Niedziela, 27.12. Święto Świętej Rodziny
00
7 Za Parafian
1100 + Antonina Mazgaj
900 + Małgorzata Maruszczak
1800 + Aleksandra Kobiela
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00

Poniedziałek, 28.12. Świętych Młodzianków, męczenników
7 Za dusze cierpiące w czyśćcu
1800 + Waleria Dziergas
Wtorek, 29.12. Wsp. Św. Tomasza Becketa, bpa i męczennika
00
7 + Antoni Jakubiec
1800 + Marek Oleksy
Środa, 30.12. Szósty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
00
7 + Dorota Nowak
1800 + Małgorzata Maruszczak
Czwartek, 31.12. Wsp. św. Sylwestra I, papieża
00
7 + z rodzin Gąsiorków, Bryjów
1800
i Talarów z wnukami i prawnukiem
00

Intencje Mszy św. w styczniu 2016 r.
Piątek, 1.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
00

1100
1800 + Barbara Wojciechowska
w 3 r. śm.

7
900 Za Parafian

700

Sobota, 2.01. Wsp. Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
700 W int. Róż Różańcowych

Niedziela, 3.01. II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim
00

7 Za Parafian
1100 + Anna Cieślak z mężem i synem
900 + Aleksandra Kobiela
1800 + Stanisław i Franciszka Solski
Poniedziałek, 4.01. Dzień powszedni
00
7 + Marta Wojdak
700 + Władysława Drobna
Wtorek, 5.01. Dzień powszedni
00
7
700 + Małgorzata Maruszczak

Środa, 6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 + Regina i Tadeusz Koch
1100 + Małgorzata Maruszczak
900 + Anna Gradek
1800 Za Parafian
Czwartek, 7.01. Dzień powszedni
00
7 + Władysława Drobna
700
Piątek, 8.01. Dzień powszedni

700

700 + Małgorzata Maruszczak
Sobota, 9.01. Dzień powszedni
700 + Amalia i Jan Sułowski
z Henrykiem Gadziała

Niedziela, 10.01. Święto Chrztu Pańskiego
00

7

+ Jacek i Władysława Jagosz

1100 Chrzty
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00

900 + Władysława Drobna
1800 + Helena i Robert Bogoniowski
Poniedziałek, 11.01. Dzień powszedni
00
7
700 + Władysława Drobna
Wtorek, 12.01. Dzień powszedni
00
7 W int. Karoliny z ok. 3 r. Urodzin
700
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Środa, 13.01. Dzień powszedni
00
7 + Małgorzata Maruszczak
1800 + Antoni Skrzypek w 20 r. śm.
z żoną Pauliną
Czwartek, 14.01. Dzień powszedni
700 + Władysława Drobna
700
Piątek, 15.01. Dzień powszedni
700
700 + Małgorzata Maruszczak
Sobota, 16.01. Dzień powszedni
700 W int. Lidii Kocur z ok. 80 r. Urodzin 1800
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

Niedziela, 17.01. II Niedziela Zwykła
00

7 + Małgorzata Maruszczak
900

1100 Roczki
1800 Za parafian

Poniedziałek, 18.01. Dzień powszedni
7 + Stefan Głuszek w 2 r. śm.
700 + Krystian Bogusz
Wtorek, 19.01. Wsp. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
00
7 + Franciszek Zawada w 11 miesiąc
700
po śm.
Środa, 20.01. Dzień powszedni
00
7 + Małgorzata Maruszczak
1800 + Janusz Życiński z rodzicami
Czwartek, 21.01. Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
00
7 + Władysława Drobna
700
Piątek, 22.01. Dzień powszedni
00
7
700 + Jadwiga Dąbrowska
Sobota, 23.01. Dzień powszedni
00
7
1800 + Helena Kocur w 10 r. śm.
z mężem Rudolfem
Niedziela, 24.01. III Niedziela Zwykła
00
7 Za Parafian
1100 +Waleria Karolczyk
900 + Władysław Wilman
1800 + Małgorzata Maruszczak
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Poniedziałek, 25.01. Nawrócenie Św. Pawła, Apostoła
7 + Małgorzata Maruszczak
1800
Wtorek, 26.01. Wsp. Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa
00
7
1800 W int. Ani o zdrowie i Boże błog.
Środa, 27.01. Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, prezbitera
00
7 + Michał Huczek
1800 + Andrzej Kleszcz w 5 r. śm.
i Barbara Kurek
Czwartek, 28.01. Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
00
7
1800 + Julia i Bronisław Pasterniccy
Piątek, 29.01. Wsp. bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy
00
7 + Małgorzata Maruszczak
1800 W int. Róż Rodziców i ich Dzieci
Sobota, 30.02. Dzień powszedni
00
7
1800 + Zbigniew i Barbara Mrozkowie
Niedziela, 31.01. IV Niedziela Zwykła
00
7 + Małgorzata Maruszczak
1100 + Mieczysław Suchecki
900
1800 Za Parafian
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DROGIE DZIECI !!!
W poniedziałek 7 grudnia, po Mszy św. wieczornej
odwiedził naszą Parafię św. Mikołaj, biskup. Kilkoro Dzieci
bardzo
ładnie
zaśpiewały
piosenki
i powiedziały wiersze o Mikołaju, co było dla nas ogromnym
zaskoczeniem. Z tej radosnej okazji spotkania ze świętym
biskupem, Dzieci otrzymały pamiątki, nagrody słodycze
i paczki.
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W sobotę, 12 grudnia, Wspólnoty Dzieci Bożych,
Ministrantów, Lektorów i Młodzieży Oazowej spotkały
się ze świętym Mikołajem. Był to dzień wyjątkowy, gdyż

28

Spotkanie Dzieci ze św. Mikołajem w naszej świątyni, 7 grudnia 2015 r.

Dzieci z tych Wspólnot za swój udział i zaangażowanie
w życiu Parafii otrzymały wspaniałe prezenty od św.
Mikołaja. Nie obeszło się jednak bez pytań szanownego
Gościa, na które każdy musiał odpowiedzieć. Po otrzymaniu
prezentów
Dzieci
zaśpiewały
Mikołajowi
piosenki.
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Ks. Wacław

Strona

30

Strona

31

Konkurs na pieśń adwentową.
We wtorek, 15 grudnia po Roratach Dzieci uczestniczyły
w konkursie pieśni adwentowej pt.: „Gdy Adwentowy
Wieczór” Oto Dzieci, które zdobyły nagrody oraz Dzieci,
które wylosowały nagrody za udział w Roratach.

Strona

Rozwiązanie krzyżówki z nr 12/2014
– hasło: „GDY W BARBARĘ PADA ZIMA OSTRA SIĘ
ZAPOWIADA”. Nagrody otrzymują: Laura Rusnak, Natalia Szpunar
i Kamila Kowalik.
Gratuluję i pozdrawiam ks. Wacław
Hasło z Krzyżówki nr 12a/2015 r. i 1/2016 proszę nadsyłać do 10
stycznia 2016 r. na adres mailowy:
pelczarw@onet.pl lub przynieść do zakrystii.
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Krzyżówka dla Dzieci
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Modlitwa Róż Rodziców
w int. swoich Dzieci

Strona

Pozdrawiam ks. Wacław
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W piątek, 29 stycznia, zapraszamy
wszystkich Rodziców naszej Parafii do
uczestnictwa we Mszy św. o godz. 1800
i adoracji Najśw. Sakramentu w int.
swoich Dzieci. Będziemy dla naszych
pociech
wypraszać
potrzebne
łaski
i opiekę Matki Bożej.

 biorących udział w konkursach „Albercika” ,

Strona

Podziękowanie.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim parafianom,
którzy co miesiąc wspierają finansowo naszą gazetkę „Głos św.
Brata Alberta”. Dzięki Wam kochani, mogłem przygotowywać
nagrody dla dzieci:
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Kolejny numer miesięcznika
„GŁOS ŚW. BRATA ALBERTA”
ukaże się w niedzielę, 31 stycznia 2016 r.

 biorących udział w nabożeństwach różańcowych,
 na uroczystość św. Mikołaja 7 grudnia na Roratach,
 na konkurs o św. Mikołaju,
 na konkurs o pieni adwentowej,
 za lampiony na Roratach,
 za udział we wszystkich Roratach
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami
i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław

Kulig dla
Młodzieży Oazowej,
Dzieci Bożych
i Ministrantów.
W sobotę, 30 stycznia 2016 r. nasza Parafia
organizuje Kulig dla Młodzieży Oazowej, Dzieci
Bożych, Ministrantów i ich Rodziców. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się w niedzielę, 10
stycznia 2016r. po Mszy św. o godz. 900. Na
spotkaniu będzie podany
koszt
przejazdu
autokarem i kulig z pieczeniem kiełbaski. Zapisy
przyjmuje ks. Wacław.
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Parafia p.w. św. Brata Alberta,
ul. Norwida 15; 43-300 Bielsko-Biała; Tel.: 33/8149166
Kancelaria parafialna czynna we wtorki, czwartki
i w piątki od 800 do 900,
a w poniedziałki i środy od 1600 do 1730.
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Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie gazetki.
Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień a Matka Boża otacza opieką.
Szczęść Wam Boże – ks. Wacław; pelczarw@onet.pl; Tel.: 605 358 245

