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Słowo Boże
1 czytanie (1 Sm 1, 20-22. 24-28)
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i
nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła:
"Uprosiłam go u Pana". Elkana udał się z całą
rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i
wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz
oświadczyła swemu mężowi: "Gdy chłopiec
będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby
się pokazał przed obliczem Pana i aby tam
pozostał na zawsze". Gdy go odstawiła, wzięła go
z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego
cielca, jedną efę mąki i bukłak wina.
Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo.
Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i
poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała
ona wówczas: "Pozwól, panie mój! Na twoje
życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu
przed tobą i modliła się do Pana. o tego chłopca
się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego
zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie
dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu". I
oddali tam pokłon Panu.

2 czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24)
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i
rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas
nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się
objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy
Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas
nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić
będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co
się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam
nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w
Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas,
poznajemy po duchu, którego nam dał.

Ewangelia (Łk 2, 41-52)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w
Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi
i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się
im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to
uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu
Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak
nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A
Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w
latach i w łasce u Boga i u ludzi.”.
Przyjście Bożego Syna na tę naszą ludzką ziemię odbyło się w scenerii nieprawdopodobnie dramatycznej.
Warto zdać sobie sprawę z tej bardzo trudnej do uwierzenia prawdy – właśnie kiedy celebrujemy
uroczystość świętej Rodziny. Słowo stało się ciałem – ale w jaki sposób? Bóg powierza swój plan Maryji i
Józefowi. I tych dwoje ludzi godzi się wejść na tę Bożą drogę, która dla człowieka patrzącego oczami ciała
jest całkowicie nie do przyjęcia, bo ta droga jest niezmiernie trudna, wręcz szokująca i pełna tajemnicy.
Bóg stawia przed Maryją i Józefem zadanie w jaki sposób ma spełnić się Tajemnica Wcielenia. To Boże

zadanie wymaga od nich zrezygnowania ze swoich własnych ludzkich planów. (…) Tylko Bóg może mówić
człowiekowi w sytuacjach trudnych i beznadziejnych słowa: Nie bój się. Uczyń to co mówię do ciebie. Ale
czy dzisiejszy mężczyzna, mąż i ojciec słyszy głos Boga? Tak samo kobieta, żona i matka? Nie usłyszą jeżeli
nie rozmawiają z Bogiem. Potem ich decyzje i konsekwencje z tego wynikające nie są już według Bożego
zamysłu. Są rodem z innego miejsca. Bardzo często w życiu bywają sytuacje, w których żona jest
przekonana, iż wie lepiej od męża jak ich małżeństwo wygląda i bierze ster w swoje ręce. Zaczyna
wyjaśniać, pouczać, po prostu rządzić w małżeństwie. Może tak czasem wydawać się, że taki sposób jest
właściwy – „bo mój mąż jest przecież całkowicie nieodpowiedzialny”. Kiedy zada się pytanie: „A co pani
mu powierza?” – następuje irytacja. „Ksiądz mnie w ogóle nie zrozumiał. Powiedziałam – nic, bo nie
mogę. Jest przecież nieodpowiedzialny.” I tak kółko się zamyka. Wtedy taki małżonek powołany do
odpowiedzialności za żonę i dzieci łatwo może zatracić sprawność w pełnieniu swojej misji. Duchowo staje
się nieobecny w takim związku. Małżonka zaś pogrąża się w goryczy. Ich codzienne życie jest już tylko
wytykaniem wzajemnych wad. Trzeba na nowo odkryć w postaci Józefa jego męską gotowość zdolną oddać
swoje życie za żonę. Jeżeli w małżeństwie różnego rodzaju zachcianki stawiane są na pierwszym miejscu, a
nie to co mówi Bóg Stwórca: Nie bój się wziąć do siebie swej małżonki – małżeństwo często staje się
koszmarem. Ale skoro bliski kontakt z Bogiem Zbawicielem jest wręcz wyśmiewany – bo to sprawa tylko
dla dzieci i ludzi starych – tacy małżonkowie, niby wszystko wiedzący, nie usłyszą Boga głos. Lęk wzięcia
małżonki do siebie z całą odpowiedzialnością próbuje się zastąpić chociażby modnym tematem, wciąż dziś
dyskutowanym, kto powinien rządzić w małżeństwie. (…) Jezus, który jest światłością już się narodził i
wciąż się rodzi. Ale Jego światło widoczne jest w miejscu, gdzie panuje Boży porządek. Bo tam, gdzie
panuje pycha i zarozumiałość, ustawiczna kłótnia, w której udowadnia się całą winę nie sobie – tam jest
niebezpieczne miejsce dla Maleńkiego Jezusa i Jego Matki. Dlatego Józef może ominąć to miejsce. (ks.
Marian Łękawa)
Kolęda
Święta Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne. Wiele osób się w tym czasie spotyka, odwiedza. Czynią to więc
także nasi kapłani, chcąc być blisko swoich wiernych. Zaleca to zresztą Prawo Kanoniczne, mówiąc, że
„proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz
umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kan. 529 & I
KPK). Kolęda daje piękną okazję, by porozmawiać ze swoim kapłanem czy zadać mu pytania dotyczące życia
religijnego, modlitwy, ale także funkcjonowania parafii. Zwykle spotykamy się w niedzielę na Mszy św. Nie
mamy jednak wtedy okazji, by ze sobą porozmawiać. Warto przed przybyciem księdza zastanowić się, o czym
chciałbym porozmawiać ze swoim duszpasterzem. Jednak kolęda to przede wszystkim czas modlitwy. Raz do
roku odwiedza nas ksiądz, by modlić się z nami i za nas w naszym mieszkaniu czy domu. Jezus powiedział: „ (...)
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Tak więc, nawet jeżeli w
czasie kolędy nie będzie wielkiej dyskusji lub kiedy kolędnicy nie będą mogli pozostać u każdej rodziny zbyt
długo, to kolęda – wizyta duszpasterska jest ważnym czasem powierzania Bogu osobistych spraw nawiedzanej
rodziny.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny
♦ Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie
tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do
kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny.
♦ Jutro w ostatnim dniu roku kalendarzowego zapraszamy na nabożeństwo o godz.17.30, podczas którego
będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.
♦ We wtorek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte w porządku niedzielnym. Tego
dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.
♦ Przez cały styczeń w tygodniu, z wyjątkiem sobót, niedziel i Trzech Króli Msza Święta wieczorna będzie
odprawiana o godz. 16.00
♦ W środę wspomnienie liturgiczne św. Bazylego Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupów, doktorów
Kościoła i obrońców wiary. Msza Św. z nowenną do MBNP o godz. 16.00
♦ W pierwszy czwartek miesiąca będziemy prosić Jezusa, Najwyższego Kapłana, o nowe i święte
powołania kapłańskie i zakonne. Okazja do adoracji Najśw. Sakramentu od 7.30 do 16.00. Zapraszamy.
♦ Okazja do spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą Świętą
♦ W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata.
♦ W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Na porannej Mszy Św. będziemy się
modlić za małżeństwa o dar potomstwa i o szczęśliwe rozwiązanie i bł. Boże dla matek i ojców, a o godz.
18.00 Msza Św. i wspólny różaniec na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi.
♦ W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy i
kadzidła podczas Mszy Św. W tym dniu obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dziękujmy dzieciom za
misyjne kolędowanie. Również w tym dniu zapraszamy do udziału w orszaku Trzech Króli, po Mszy
Świętej o godz. 10.30 udamy się w korowodzie do Domu Kultury na Jasełka. Jasełka będą jeszcze grane w
tym dniu o godz. 19.15
♦ W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i okazja skorzystania z biblioteki
parafialnej a po wieczornej Mszy Św. modlitwa uwielbienia Jezusa Eucharystycznego.
♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Cały plan kolędy dostępny jest na tablicy
ogłoszeń, stronie internetowej oraz gazetce parafialnej. Kolęda w poniedziałek 31.12. jest odwołania. Plan

kolędy na bieżący tydzień
♦ Msza św. pogrzebowa śp. Bronisława – taty ks. proboszcza 31.12. (poniedziałek) o godz. 11.00 w
kościele parafialnym w Białym Dunajcu a śp. Stanisław Trybusa 2. stycznia (środa) w kościele o
godz.12.00 poprzedzona modlitwą różańcową o 11.30. Wieczny odpoczynek …
Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

INTENCJE MSZALNE 30.12. 2018r. – 6. 01. 2019r.

9.00

+ Piotr i Katarzyna GLANOWSCY, Władysław i Władysława
GÓJ
+ Adam BIESIADECKI (imieninowa)

10.30

Dziękczynna za wszelkie Boże łaski

12.00

Za Parafian

18.00

12.00

+ Stanisława i Juliusz ZABŁOCCY, Sławomir WYROBA
+ Apolonia i Franciszek, synowie: Ryszard, Franciszek, Leszek,
Aleksander POWROŹNIK; Stanisława i Jan LENART
NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE 2018 ROKU
O Boże bł. dla Krzysztofa i Joanny WILK i ich dzieci
Dziękczynna za przeżyte lata w rocznicę urodzin Anny z prośbą o
opiekę MBNP i łaskę zdrowia na kolejne lata życia
+ Jan GACKOWIEC (początek gregorianki)
+ Zygmunt NOWAK (od emerytowanych pracowników stacji
Kraków-Mydlniki)
Za Parafian

18.00

+ Wojciech i Anna KRAJ

7.00

7.00

+ Jan GACKOWIEC (2 gr.)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.
WYPOMINKOWA
+ Jan GACKOWIEC (3 gr.)

16.00

+ Helena KAŁĄŻNY

7.00

+ Jan GACKOWIEC (4 gr.)

16.00

+ Wiesław WYROBA (od sąsiadów ul. Brzezińskiego)

7.00

7.30

+ Jan GACKOWIEC (5 gr.)
Dziękczynna za dar życia Dominiki i Doroty z prośbą o bł. Boże,
potrzebne łaski i opiekę MBNP
+ Jan GACKOWIEC (6 gr.)

9.00

+ Michał KOMINIAK w 4 r. śmierci i zmarłych z rodziny

10.30

+ Wiesław WYROBA (od sąsiadów ul. Brzezińskiego)

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu
+ Zmarłych z rodziny, znajomych a szczególnie zmarłego taty
Kazimierza

7.30
Niedziela – 30.12.
Święto Świętej
Rodziny

Poniedziałek –
31.12.

7.00
17.30
18.00
7.00

Wtorek – 1.01.
Nowy Rok
Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi

Środa – 2.01.
I Czwartek – 3.01.
I Piątek – 4.01.

I Sobota – 5.01.

Niedziela – 6.01.
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego

9.00
10.30

16.00

18.00

18.00
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