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+ Stanisława i Juliusz ZABŁOCCY
+ Eugeniusz DYKIEL w 20 r. śmierci
Rez.
Za Parafian. Sakrament Chrztu
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
i opiekę MBNP dla naszej rodziny w nadchodzącym
Nowym Roku
+ Anna MOTA (od wnuczki Małgorzaty)
+ Alicja i Antoni SOLAWA
+ Anna MOTA (od wnuczki Iwony)
+ Marian SKWIRA w r. śmierci
+ Anna MOTA (od córki Elżbiety z mężem)
Intencje zbiorowe przez wstaw. MBNP.
+ Anna MOTA (od wnuka Mateusza z rodz.)
+ Petronela DOBSKA (od Jadwigi Cygnar)
+ Anna MOTA (od wnuka Sławomira z rodz.)
NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE 2021 ROKU
+ Zyta i Tadeusz DYKIEL
+ Anna MOTA (od córki Lucyny z mężem)
+ Grażyna PAZIK 1. gregorianka
+ Antoni i Maria oraz zmarli rodzice
1) Za Parafian
2) + Elżbieta DWORAK w 1 r. ś.
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców ul. Hemara,
Kurozwęckiego i Dolińskiego. Błogosławieństwo kolędowe
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP

+ Anna MOTA (od wnuczka Marcina z żoną Magdaleną)
+ Grażyna PAZIK greg.2
+ Halina i Jan oraz zmarłe dzieci
Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu

16.30

O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców Szczyglic z ul.
Krakowskiej; Balic z ul. Podkamycze i Pięciu Stawów oraz
Rząski z ul. Balicka, Topolowa, Krzyżowa i Kamienna.
Błogosławieństwo kolędowe

18.00

+ Stanisław KORUS (od sąsiadów z bl. 16)
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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.

Komentarz do Ewangelii
Maryja i Józef szukają Jezusa, gdyż zniknął im z oczu. Myśleli, że jest gdzieś obok, ale Go nie było. Jak
jest z naszą świadomością obecności Jezusa? Jest gdzieś obok? Pojawia się i znika? A może jest w nas
nieustannie obecny? Gdzie jest teraz mój Jezus? Gdzie Go szukam? Na zewnątrz czy w swoim sercu?
W tym fragmencie św. Łukasz zanotował nam pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus. Wcześniej
jest opisany jako małe dziecko, które jeszcze nie mówi, potem jest już przedstawiony jako dorosły
mężczyzna. Tu, w świątyni, wypowiada bardzo ważne zdanie: Czemu Mnie szukaliście? Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Pierwsze, co mówi Jezus
w Ewangelii wg. św. Łukasza, to wskazanie na Ojca. Ostatnie Jego słowa na krzyżu też będą o Ojcu:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46).
Jezus pokazuje nam, Kto jest najważniejszy, Komu mamy ufać, Kto trzyma w dłoniach nasze życie.
W drugim czytaniu przeczytaliśmy: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Naszym zadaniem jest więc poznawanie Ojca i rozumienie Go coraz bardziej. To rozumienie Bożych
tajemnic nigdy nie dojdzie do końca, ale ma w nas wzrastać, mamy angażować nasze siły w szukanie
i poznawanie Boga. Odnajdziemy Go w swoim sercu, gdzie przebywa i zadaje pytanie: czy Mnie
kochasz? (Mateusz.pl)

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej
Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je
papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.
Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża
Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za
pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada
1890r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej".
Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są
przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować
biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie
obowiązki członków rodziny.
Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia. W Liście
Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto
przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny.
O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto
Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem
wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak
Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży.
Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi". (niedziela.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26.12.2021
- Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas Mszy św. nastąpi obrzęd
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
- Papież Franciszek udzielił naszej Parafii Apostolskiego Błogosławieństwa z okazji przeżywanej
w tym roku 70. rocznicy erygowania parafii oraz 20. rocznicy konsekracji kościoła.

- Jutro obchodzimy święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty z obrzędem błogosławieństwa wina
- We wtorek przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić
szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.
- W piątek ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 17.30 nabożeństwo dziękczynnoprzebłagalne. Po nabożeństwie Msza św.
- Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił na ostatni dzień roku w Archidiecezji Krakowskiej
dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia.
- Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku pomagali przy budowie szopki w naszym kościele
i ubieraniu choinek, a byli to: p. Joanna i Karol Kotulowie z córkami Basią i Krysią, p. kościelna
Danuta Szczepanik z mężem Janem, p. kościelny Zbigniew Klimek, Piotr Wyżga, Adam Opalski,
Dorota i Marek Twardoszowie, młodzież z naszej szkoły, która przygotowuje się do bierzmowania:
Blanka Bąbka, Ida Bochnak, Wiktoria Grudnik, Joanna Henclik, Bernard Kowalski, Hanna Mikulska,
Adrian Laska, Martyna Wawrzeń, Mateusz Szwiec. Dziękujemy za troskę o czystość kościoła:
p. Monice Prącik, p. Monice Lissowskiej. Dziękujemy także młodzieży oazowej. Dziękujemy
naszym ministrantom i lektorom za służbę przy ołtarzu w czasie tegorocznych rorat, oraz za stałą
gotowość do wszelkiej pomocy. Dziękujemy ks. Konradowi, który koordynował całość przygotowań
oraz Jego rodzicom i bratu za pomoc.
- Dzieciom, które uczestniczyły w roratach gratulujemy wytrwałości i dziękujemy za piękną
atmosferę, którą tworzyły przychodząc z lampionami.
- W sobotę 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku
niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój oraz pierwsza sobota miesiąca
z nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu NMP na Mszy św. o godz. 18.00.
- W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i okazja do skorzystania
z biblioteki parafialnej a na wieczornej Mszy św. modlitwa uwielbienia Jezusa Eucharystycznego.
- Tradycyjnie, przez cały styczeń w tygodniu, z wyjątkiem soboty, niedzieli i Trzech Króli Msza św.
wieczorna będzie odprawiana o godz. 16.00.
- W styczniu w niedzielę i uroczystości będziemy modlić się na dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30
z mieszkańcami naszej parafii w ramach błogosławieństwa kolędowego. Będzie można również
złożyć swoją ofiarę na rzecz: Uniwersytetu JPII, seminarium krakowskiego, misji i bratniej pomocy
chorym i emerytowanym kapłanom, oraz na utrzymanie kapłanów służącym w naszej parafii.
Za otwartość Waszego serca serdeczne Bóg zapłać.
- W Nowy Rok na godz. 16.30 zapraszamy szczególnie parafian z ul. Hemara, Kurozwęckiego
i Dolińskiego a w przyszłą niedzielę parafian ze Szczyglic z ul. Krakowskiej; Balic z ul. Podkamycze
i Pięciu Stawów oraz Rząski z ul. Balicka, Topolowa, Krzyżowa i Kamienna.
- Bóg zapłać za złożoną ofiarę na dekorację świąteczną oraz sprzątanie kościoła mieszkańcom
ul. Hemara
- W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł
- wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie
- Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Świętej
Rodziny na każdy dzień.
- We wtorek Msze pogrzebowe:
o godz. 11.00 poprzedzona różańcem za śp. śp. Mieczysława Wiśniewskiego z Balic
o godz. 12.00 za śp. Ewelinę Kozik.
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