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Słowo Boże
1czytanie (Syr 24,1-2.8-12)
wszelkim błogosławieństwem duchowym na
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim
swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu bowiem wybrał nas przez założeniem świata,
Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej
dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i
mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o
świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam miłości względem wszystkich świętych, nie
pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w
stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana
odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu
posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca
tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego
2czytanie (Ef 1,3-6.15-18)
powołania, czym bogactwo chwały Jego
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana dziedzictwa wśród świętych.
naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas
Ewangelia (J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany
przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i
zamieszkało 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
wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, /o Nim/ pouczył.
„Na początku było Słowo”: Słowo to nie jedno ze stworzeń, ale ktoś, kto istniał od samego początku. „A
Słowo było u Boga (ho Theós)”: chodzi więc o inną osobę, niż ta, którą grecki tekst nazywa ho Theós, z
przedimkiem, odnosząc się do Ojca, źródła wszystkiego. Ale ta osoba, różna od Ojca, także od początku
była Bogiem, uczestniczy w tej samej boskiej naturze. Tekst Ewangelii wprowadza nas w ten sposób do
wewnętrznego życia Trójcy: jedna jedyna boska natura, w której istnieje rozróżnienie osób. W tym
momencie mówi się nam o tej, od której wszystko pochodzi (ho Theós), i o Słowie. Dalej, odnosząc się do

pierwszego rozdziału księgi Rodzaju, opowiadania o stworzeniu w siedem dni, wyraża się to co tam zostało
opowiedziane w prosty, ale bardzo głęboki sposób. W tamtym opowiadaniu, przy każdym dniu mówiono
„wtedy Bóg rzekł… (niechaj się stanie światłość, sklepienie, ziemia wyda rośliny zielone, itd.)”, i to co Bóg
mówi, natychmiast się staje: „I stało się tak”. To znaczy, Bóg stwarza wszystko co istnieje wypowiadając
swoje Słowo, poprzez Słowo. Dlatego teraz ewangelista tłumaczy, że „wszystko przez Nie (Słowo) się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. I właśnie tutaj ukazuje się nam coś najwspanialszego, co chciał
uczynić Bóg, kiedy nadeszła pełnia czasów, zaskakująca i niesłychana nowość: „Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas”. Ta boska osoba, jaką jest Słowo, przyjęła ludzką naturę w taki sposób, że nie
przestając być Bogiem, stała się człowiekiem, tak jak każdy z nas. Wcielił się w konkretną osobę, którą
możemy dotknąć: Jezusa z Nazaretu. Słowa Ewangelii według Świętego Jana posiadają moc naocznego
świadka: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i
prawdy”. „Nie są to uczone słowa jakiegoś rabina czy doktora praw –tłumaczy Benedykt XVI–, ale żarliwe
świadectwo skromnego rybaka, który zafascynowany za młodu Jezusem z Nazaretu, w ciągu trzech lat
wspólnego życia z Nim oraz z innymi apostołami doświadczył Jego miłości — tak że sam siebie nazywał
«uczniem, którego Jezus miłował» — widział Go umierającego na krzyżu i gdy pojawił się
zmartwychwstały, a potem wraz z innymi otrzymał Jego Ducha. Na podstawie tych wszystkich
doświadczeń, rozważanych w sercu, Jan zyskał głęboką pewność: Jezus jest wcieloną Mądrością Boga, jest
Jego odwiecznym Słowem, które stało się śmiertelnym człowiekiem”. (opusdei.org)
Zanim Matka Teresa z Kalkuty doznała inspiracji do tworzenia dzieła, już doświadczyła
ciemności. Ważne jest jednak uświadomić sobie, że owa „noc”, owo wewnętrzne cierpienie,
jest owocem jej zjednoczenia z Chrystusem. Jednocząc się z Chrystusem, zrozumiała
cierpienie Jezusa, który wołał z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Owa
„noc”, owo cierpienie, wynika też z apostolstwa, z miłości bliźniego. Kochając Chrystusa,
Matka Teresa rozumiała również cierpienie innych ludzi, ich samotność, a także oddalenie od
Mała
Boga. „Ciemna noc” Matki Teresy była więc związana z podwójnym wymiarem miłości
Szkoła przeżywanej w życiu zakonnym: po pierwsze, miłości „oblubieńczej”, miłości Chrystusa,
Modlitwy który jednoczy ze swoimi cierpieniami, a następnie miłości „odkupieńczej”, która skłania do
włączenia się w dzieło odkupienia, do głoszenia innym Bożej miłości, aby przez modlitwę i
Doświadczenie ofiarę odkryli zbawienie. Była to bardziej próba miłości niż próba wiary. „Jeżeli
nocy
kiedykolwiek zostanę świętą to z pewnością będę świętą od »ciemności«. Wciąż będę
nieobecna w niebie, by zapalać światło w tych, którzy żyją w ciemnościach na ziemi. Żadnej
modlitwy, żadnej miłości, żadnej wiary, nic; tylko nieustanna bolesna tęsknota za Bogiem.
Głęboka tęsknota za Bogiem i odtrącenie – pustka, brak miłości, brak zapału. Ratowane dusz
nie ma żadnego uroku.” (karmel.pl)
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Ze względu na pandemię nie może się odbyć tradycyjna zbiórka darów.
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Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy o dary Bożej Dzieciny dla naszych domów, naszych
rodzin w styczniowe niedziele i święta na dodatkowej Mszy Świętej o godz. 16.30. W czasie tych
Eucharystii chcemy polecać mieszkańców:
• 03.01 Niedziela Szczyglice: ul. Krakowska. Balice: ul. Podkamycze i Pięciu Stawów Rząska, ul.
Balicka, ul. Topolowa, ul. Krzyżowa, ul. Kamienna
• 06. 01 Trzech Króli ul. Darowskiego, ul. Wapiennik, ul. Wierzyńskiego
• 10.01 Niedziela ul. Myczkowskiego, ul. Zakliki
• 17. 01 Niedziela ul. Łupaszki, ul. Brzezińskiego
• 24. 01 Niedziela ul. Balicka, ul. Przy Młynówce, ul. Spiczakowa
• 31. 01 Niedziela ul. Gradowa, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego, ul. Na Nowinach

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Jako pierwsza, powstaje i rozwija się komunia
pomiędzy małżonkami; na mocy przymierza
miłości małżeńskiej, mężczyzna i kobieta „już nie
są dwoje, lecz jedno ciało” i powołani są do
ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez codzienną
wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego
całkowitego daru. Owa komunia małżeńska ma
swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się
mężczyzny i kobiety, i jest wzmacniana przez
osobistą wolę małżonków dzielenia całego
programu życia, tego, co mają i tego, czym są.
Stąd taka komunia jest owocem i znakiem
potrzeby głęboko ludzkiej. Duch Święty,
udzielony podczas uroczystości sakramentalnej,
użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej
komunii, komunii miłości, która jest żywym i
rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej

jedności, która czyni z Kościoła niepodzielne
Ciało Mistyczne Chrystusa Pana. (…) Dar Ducha
jest życiowym przykazaniem dla małżonków
chrześcijańskich, a zarazem podnietą, by z każdym
dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy
sobą na każdym poziomie: na poziomie związku
ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku
dusz, ukazując w ten sposób Kościołowi i światu
nową komunię miłości jako dar łaski
Chrystusowej.
(…)
Komunia
małżeńska
charakteryzuje się nie tylko swoją jednością, ale
również swoją nierozerwalnością: „To głębokie
zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się
sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci,
wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku
nieprzerwalnej jedności ich współżycia”.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
styczeń

Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych
religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Po Mszy św.
adoracja Najświętszego Sakramentu a po wieczornej zapraszamy na Uwielbienie Jezusa. Dzisiaj również
przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
♦ Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa.
♦ Przez cały styczeń od poniedziałku do piątku Msza św. wieczorna o godz. 16.00.
♦ We wtorek po Mszy wieczornej wspólny w kościele różaniec.
♦ W niedzielę i święta dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 za rodziny naszej parafii w ramach modlitwy i
błogosławieństwa kolędowego.
♦ Terminy spotkań duszpasterskich, o które prosiły rodziny są podane na parafialnej stronie internetowej.
www.mydlniki.diecezja.pl
♦ W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Tego dnia w kościele
pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych
domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B),
dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz
dom. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
Msze św. według porządku niedzielnego. W tym dniu przypada również dzień modlitw dzieci i młodzieży
w intencji misji.
♦ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy do kościoła na adorację Jezusa w
Najświętszego Sakramencie w godzinach od 7.30 do 16.00
♦ Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny obchód okresu
Narodzenia Pańskiego.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Błogosławionej niedzieli i zdrowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 3 – 10. 01. 2021r.

Niedziela – 3.01.

7.30

+ Anna SOŁTYS (od syna Janusza z rodz.)

9.00

+ Jan WĘGIEL (3.greg.)

10.30

+ Eugeniusz KUBIAK (od koleżanek i kolegów z klasy)

12.00

18.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
Szczyglice: ul. Krakowska. Balice: ul. Podkamycze i Pięciu
Stawów Rząska, ul. Balicka, ul. Topolowa, ul. Krzyżowa, ul.
Kamienna
+ Tadeusz SZEWCZYK (od żony)

7.00

+ Zofia PODGAJNY (od córki)

16.00

+ Jan WĘGIEL (4.greg.)

7.00

+ Zofia PODGAJNY (od wnuka Macieja)

16.00

+ Jan WĘGIEL (5.greg.)

7.30

+ Izydor WOŹNIAK w 17 r. ś. i rodzice: Janina i Franciszek

9.00

+ Jan WĘGIEL (6.greg.)

10.30

+ Marta, mąż Ludwik i syn Józef

12.00

18.00

Za Parafian
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Darowskiego, ul. Wapiennik, ul. Wierzyńskiego
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Jan WĘGIEL (7.greg.)

16.00

+ Teresa BACZYŃSKA (od sąsiadów z ul. Balickiej)

7.00

+ Jan WĘGIEL (8.greg.)

16.00

+ Za zmarłych – WYPOMINKOWA

7.00

+ Jan WĘGIEL (9.greg.)

18.00

+ Adam BIESIADECKI i zmarłych z rodziny

7.30

+ Adam SOŁTYS (od Anny i Edwarda Pociecha)

9.00

+ Zofia PODGAJNY (od wnuka Roberta z żoną)

10.30

+ Jan WĘGIEL (10.greg.)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Myczkowskiego, ul. Zakliki
+ Elżbieta WEŁNA

16.30

Poniedziałek – 4.01.
Wtorek – 5.01.

Objawienie Pańskie
Środa – 6.01.

16.30

Czwartek – 7.01.
II Piątek – 8.01.
Sobota – 9.01.

Chrzest Pański
Niedziela – 10.01.

16.30
18.00

Msze Święte w styczniu od poniedziałku do piątku o godz. 16.00
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