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Słowo Boże 

1 czytanie (Syr 24, 1-2.8-12)  
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu 
Najwyższego i ukazuje się dumnie 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 mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. 
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno 
stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 
 
2 czytanie (Ef 1, 3-6.15-18) 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył 
nas dla siebie jako przybranych synów przez 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 wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da 
wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo 
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 
 
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. 

 
 
 

Niedziela  
2.01. 

 

7.30 + Anna MOTA (od wnuczka Marcina z żoną Magdaleną) 

9.00 + Grażyna PAZIK greg.2 

10.30 + Helena i Jan oraz zmarłe dzieci 

12.00 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.  

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

Poniedziałek  
3.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.3 

16.00 + Anna KĘDZIERSKA (od sąsiadów z ul. Balickiej)  

Wtorek  
 4.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.4 

16.00 + Anna KĘDZIERSKA (od kolegów i koleżanek z firmy ALPHA 

TECHNOLOGY) 

I Środa  
 5.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.5 

16.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek 
Uroczystość 
Objawienia 
Pańskiego 

6.01. 

7.30 + Grażyna PAZIK greg.6 

9.00 + Piotr TOMASZEWSKI (od Marka Szewczyka) 

10.30 
+ Andrzej i Kazimiera PAŁKA, córka Jadwiga, syn 
Wiesław, synowa Maria 

12.00 Za Parafian 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców ul. Darowskiego, 
Wapiennik i Wierzyńskiego 

18.00 
+ Piotr i Katarzyna GLANOWSCY, Władysława 
i Władysław GÓJ 

I Piątek  
 7.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.7 

16.00 Wynagradzająca za grzechy NSPJ  

Sobota  
 8.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.8 

18.00 + Anna KĘDZIORSKA (od córki Aldony z mężem, dziećmi i prawnukami) 

 Niedziela 
Chrztu Pańskiego 

9.01. 
 

7.30 + Grażyna PAZIK greg.9 

9.00 + Anna KĘDZIERSKA (od IV Róży św. Faustyny do której 

należała zmarła)  

10.30 
W intencji mieszkańców, którzy przygotowali III ołtarz 
na Boże Ciało 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców 
ul. Myczkowskiego i Zakliki 

18.00 + Piotr TOMASZEWSKI (od brata Jana z żoną)  



Komentarz do Ewangelii 

Nikt poza matką nie zrozumie uczuć, jakie towarzyszą jej w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. 
Niemowlę staje się centrum życia rodziny, a matka robi wszystko dla jego dobra. Narodziny dziecka 
są jednym z punktów przełomowych każdej rodziny. Odtąd nie jest już taka sama jak przedtem. 
Wyraża się to chociażby w praktycznych sprawach: trzeba przygotować pokój dla dziecka, kupić 
większy samochód czy pogodzić się z nieprzespanymi nocami w najbliższych miesiącach. Co jednak 
się dzieje, gdy tym nowonarodzonym jest sam Bóg? Dzisiejsza Ewangelia nieprzypadkowo jest 
umieszczona w bliskim czasie po Bożym Narodzeniu. Po niedawnym zachwycie i wzruszeniu nad 
Nowonarodzonym Jezusem przychodzi czas na zastanowienie się, czym właściwie jest przyjście Boga 
na ziemię. Prolog św. Jana jest tekstem trudnym, ponieważ składa się z pojęć używanych 
w starożytnej filozofii. Pierwsze zdanie, które w oryginale brzmi en arche en ho logos, przywołuje 
dwa ważne słowa, którymi posługuje się język filozoficzny. Użyte określenia były prawdopodobnie 
związane z dociekaniami filozoficzno-religijnymi pierwszego wieku. Słowo arche oznacza pierwotną 
przyczynę wszystkiego. Starożytni filozofowie uznawali różne zasady istnienia świata, np.: wodę, 
powietrzę, bezkres czy liczbę. Jednakże, Ewangelia pokazuje, że tym, co jest źródłem wszystkiego, 
czyli arche, jest logos. Logos początkowo oznaczał sens, zgodność, uzasadnienie, logiczność etc. 
W późniejszym znaczeniu jest to słowo, czyli wypowiedziana myśl. Chrześcijaństwo utożsamiło 
Osobę Jezusa Chrystusa z logosem. Powoduje to, że w nowonarodzonym Niemowlęciu objawia się 
cały zamysł Boga wobec świata i człowieka. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest przełomowym 
momentem w dziejach świata. Narodzenie „Słowa” jest również punktem zwrotnym w moim życiu. 
Tak jak w życiu każdej rodziny, narodziny dziecka powodują ogromną zmianę, tak Boże Narodzenie 
ma również mnie przemienić. Chrystus ma być pierwszą zasadą, sensem mojego życia. (Mateusz.pl) 

 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  

Święto Trzech Króli lub też Objawienie Pańskie, przypadające na 6 stycznia, jest jedną z 

najstarszych uroczystości uświęconych przez Kościół. Już w III wieku Kościół Wschodni nadaje 

szczególne znaczenie temu świętu. Tego dnia Kościół grecki obchodził Boże Narodzenie jako 

uroczystość Epifanii, tzn. zjawienie się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia. W Kościele Zachodnim 

ślady owego święta odnaleźć można pod koniec IV wieku.  

Kościół pierwotny mówi o Trzech Magach, którzy symbolizować mają właśnie Kościół, świat 

pogański oraz całą rodzinę ludzką, pośród której pojawił się Jezus Chrystus. I właśnie przedstawiciele 

owej wielkiej ludzkiej rodziny przychodzą z krańców świata, aby oddać pokłon Panu Wszechświata. 

Gest ten oznacza hołd najwyższej podzięki złożony przez narody pogańskie, za uczynienie z nich 

narodu wybranego. Aby podkreślić uniwersalność misji Chrystusa, wśród Trzech Magów (Królów), 

umieszcza się także przybysza z Afryki. Zbawienie bowiem dotyczy wszystkich ras bez 

wyjątku. W rzeczywistości owi przybysze byli prawdopodobnie astrologami. Byli to ludzie zamożni, 

ale i wielce pobożni, mogli być także naczelnikami swych plemion. Pochodzili oni z Persji, a do 

Betlejem przywiodła ich cudowna gwiazda.  

W Polsce od XV/XVI wieku w święto Trzech Króli Kościół święci złoto i kadzidło. Natomiast 

kredę dopiero od XVIII wieku. (niedziela.pl) 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

02.01.2022  

- Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka 

różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej a na Mszy o godz. 18.00 modlitwa 

Uwielbienia Jezusa.  

 

- Przez cały styczeń od poniedziałku do piątku Msza św. wieczorna jest odprawiana 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. Na 6 stycznia zapraszamy mieszkańców z ul. Darowskiego, 

ul.  Wapiennik i ul. Wierzyńskiego a w przyszłą niedzielę mieszkańców z ul. Myczkowskiego 

i ul. Zakliki 

- Dziękując za całoroczną służbę ministrantom i lektorom, na Mszach kolędowych będzie można 

złożyć dla nich ofiarę do przygotowanego koszyka. 

- W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. 

Na Mszach błogosławieństwo kredy i kadzidła. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom 

i Misyjny Dzień Dzieci. Tego dnia w wielu miejscach organizowany jest Orszak Trzech Króli. 

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, które jest radosną manifestacją wiary i przywiązania do 

tradycji chrześcijańskiej. Dziękujemy młodzieży za przygotowanie kadzidła i kredy na Uroczystość 

Trzech Króli. Do nabycia pod chórem. 

- Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Niech nie zabraknie modlitwy za 

kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w tej intencji o godz. 17.30 będzie 

odmówiony różaniec.    

- Piątek będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy o godz. 18.00.  

- Możliwość spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. oraz dodatkowo w I piątek od godz. 15.00.  

- W najbliższą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres 

Narodzenia Pańskiego.  

- Dziękujemy pewnej rodzinie za ufundowanie figury Serca Matki Bożej Fatimskiej. 

- Serdecznie zapraszamy na Jasełka pt.„ W Tobie jest światło” w wykonaniu młodzieży oazowej 

z naszej parafii oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 138 w przyszłą niedzielę 9 stycznia o 11:30 

oraz o 19:00 z kolędowaniem z Kapelą z Bronowic. Jasełka wystawione zostaną w Klubie Kultury 

Mydlniki. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że obowiązuje 

limit osób przebywających na sali, nie wliczając osób zaszczepionych. Uprzejmie prosimy osoby 

posiadające dokument potwierdzający szczepienie o okazanie go przy wejściu, co będzie ułatwieniem 

dla organizatorów. 

- Wszystkim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu 

codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu 

chrześcijańskiego świadectwa. 

- Msza pogrzebowa za św. Halinę Klimek w poniedziałek o godz. 11.00, poprzedzona wspólnym 

różańcem. Wieczny odpoczynek … 
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