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Niedzielne espresso

z Proboszczem

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. 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.
J 1, 1-5. 9-14

Arianizm to herezja, która głosi, że Syn Boży został stworzony przez Ojca, a skoro został stwo-

rzony, to był taki czas, kiedy Go nie było.

Święty Jan podkreśla, że Jezus jest Bogiem, istnieje od początku; brał udział w stwarzaniu świa-

ta: bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Jan Tauler zwracał uwagę nie tylko na fakt narodzenia Syna Bożego, ale na Jego rodzenie się w na-

szych sercach, w każdym momencie życia.

Dlaczego Ewangelista nazywa Jezusa Słowem?
Święty Jan pisząc o przyjściu na świat Jezusa nazywa go Słowem, odnosząc ten termin
do samego Boga. W oryginalnym greckim tekście użyty został wyraz „Logos”, który znaczy
nie tylko „Słowo”, ale także: „Prawo porządkujące wszechświat”. Dlatego zdanie z dzisiejszej Ewangelii można by przetłumaczyć także
w ten sposób: „Na początku był Sens, a Sens był

u Boga, i Bogiem był Sens”. Faust Goethego tłumaczy zdanie: „Na początku było Słowo” jako:
„Na początku był czyn”. Natomiast Ksiądz Tomáš Halík proponuje jeszcze inną interpretację:
„Na początku było wezwanie”. Nazywając Jezusa „Słowem” Ewangelista wzywa nas do odpowiedzialności za każde wypowiadane słowo.
ks. Eugeniusz Burzyk

„Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo
ciało twoje, człowieku, powróciło w słowo”
Adam Mickiewicz

Co oznacza imię Jezus?
W języku hebrajskim – Jeszua, przetłumaczo- niewidzialne i niene na grecki – Iesous, znaczy „Bóg zbawia”.
Zostało zapowiedziane przez anioła w czasie
Zwiastowania (zob. Łk 1, 31). Wskazuje na tożsamość i misję Syna Bożego: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). To podstawowe imię Syna Bożego nadane mu przez
Ojca, najczęściej stosowane w Ewangelii.

Maryja czy Maria?

śmiertelne, posiadające rozum oraz wolną wolę. Ich główne
zadania: służba Bogu,
głoszenie Jego chwały, wypełnianie posłannictwa oraz opieka nad ludźmi.

Kim jest anioł Gabriel?
W tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej, dzielącej aniołów na kategorie wynikające z ich obowiązków i dostępu do Boga,
uważany za archanioła. W Piśmie Świętym wyjaśnia widzenie prorokowi Danielowi
(zob. Dn 8, 15-26), zwiastuje narodziny Jana
Chrzciciela (zob. Łk 1, 11-20) i Jezusa (zob.
Łk 1, 26-38).

W Nowym Testamencie imię Maryja wymienione jest 19 razy. Pochodzi od aramejskiego
– Marjam i hebrajskiego – Mirjam, co oznacza „Pani”, „ukochana przez Boga”, „napawająca radością”. W tradycji chrześcijańskiej
imię Maryja zarezerwowano tylko i wyłącznie
dla Matki Jezusa. Maria – to zgrecyzowana
i uwspółcześniona forma tego imienia. W odmawianiu Pozdrowienia anielskiego powinno Kim był Święty Józef?
używać się zwrotu „Zdrowaś Maryjo”; podob- Ewangelie podają na jego temat bardzo mało
nie „Święta Maryjo”, a nie „Święta Mario”.
wiadomości. Wiemy jedynie, że pochodził
z rodu Dawida (zob. Łk 1, 27) i był człowieKim są aniołowie?
kiem sprawiedliwym (zob. Mt 1, 19). Tradycja
Nazwa pochodzi od greckiego angelos i łaciń- mówi, że był cieślą lub stolarzem, ale nie ma
skiego angelus, co znaczy „posłaniec”. Istoty o tym wzmianki w Piśmie Świętym. Jego imię
stworzone przez Boga: duchowe, niecielesne, w języku hebrajskim znaczy „niech pomnoży”, co interpretuje się często jako pomnożenie daru otrzymanego od Boga – w znaczeniu
opieki i wychowania Jezusa.

Błogosławieństwa Bożego
w Nowym Roku
życzą
kapłani
naszej parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 – 11 stycznia 2015
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Wyższe
Seminarium Duchowne
w Krakowie, w którym
studiują klerycy z naszej
diecezji, a także na pierwszym roku nasz parafianin – Kamil Kubik.

6. W środę – 7 stycznia
o godz. 18.30 w sali
grupy A A spotkanie
pielgrzymów wyjeżdżających do Ziemi Świętej i Jordanii. O godz.
19.00 spotkanie organizacyjne pielgrzy2. We wtorek – 6 stycznia uroczystość Objawieki do Włoch śladami
nia Pańskiego, poJana XXIII i Jana Pawpularnie nazywana
ła II. Informacji udziela
„Trzech Króli”. Msze
ks. Tomasz – tel. 796 616 681.
Święte w porządku niedzielnym. Po
7. W każdy piątek po wiekażdej Mszy poświęcimy kredę i kadzidło.
czornej Mszy Świętej
Kredę można zabrać do domu, by oznaczyć
ks. Marcin zaprasza
drzwi, że przyjęliśmy kolędę. Do puszek
młodzież na spotkaskładamy ofiarę na cele misyjne.
nia przygotowujące
do Światowych Dni
3. Jesteśmy w trakcie
Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
kolędy. Prosimy zapoznać się z planem,
8. Proboszcz parafii katedralktóry dostępny jest
nej pw. Wniebowzięcia NMP
w gablotce i na naszej
w Sosnowcu w specjalnym
stronie internetowej.
piśmie podziękował naszej
parafii za ofiarę złożoną na
4. 6 stycznia przyodbudowę katedry.
pada 1. rocznica
święceń biskupich
9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złooraz ingresu do
żoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 13 i 17
katedry św. Mikoz Osiedla Paderewskiego. W tym tygodniu
łaja w Bielsku-Biatroskę o nasz kościół powierzamy mieszłej Księdza Biskukańcom bloku nr 15 i 16.
pa Ordynariusza
10.Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła
Romana Pindla.
i remontów.
Będziemy pamiętać o modlitwie w intencji naszego Pasterza
i diecezji bielsko-żywieckiej.
5. Trwa Kiermasz Papieski, podczas którego za
dowolną ofiarę, przeznaczoną na prace remontowe, można nabyć cenne
książki.

INTENCJE MSZALNE
4 – 11 stycznia 2015
NIEDZIELA – 4 stycznia
7.00 † Jan Kuśnierz w 30 r. śm.
7.00 † Irena Pastuszka w 15 r. śm.
oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Franciszka z okazji 90 r. ur.
8.30 † Mieczysław Korczyk
10.00 † Irena Chrapek
10.00 † Jolanta Przemyk z ojcem Mieczysławem
11.30 † Piotr Skupin
18.00 † Urszula Morończyk
		
PONIEDZIAŁEK – 5 stycznia
6.30 † Jan Bojda
6.30 † Rozalia Grzywacz
18.00 † Czesław Obłąk
		
WTOREK – 6 stycznia
7.00 † Jerzy Płaska
8.30 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
i Leszka w 37 rocznicę ślubu
10.00 † Władysław Spisak w 40 r. śm.
z synem Krzysztofem
11.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Stanisławy i Mariana Pustuła
18.00 † Jerzy Ziółkowski
		
ŚRODA – 7 stycznia
6.30 Za sprzątających ze Starych Bloków
36, 38, 40
6.30 † Andrzej i Urszula Kuś
6.30 † Rozalia Grzywacz
18.00 Wotywna do NPM Bolesnej:
Za †† z rocznych wypominków, za kapłanów i misjonarzy, † Małgorzata Kurek w 10 r. śm., † Maria Zynek, † Albin
Głuchowski, † Wiesław Poradowski

CZWARTEK – 8 stycznia
6.30 † Jan Bojda
6.30 † Rozalia Grzywacz
6.30 † Adam Zemlak
6.30 † Witold Wójtowicz
18.00 † Irena Chrapek
		
PIĄTEK – 9 stycznia
6.30 † Jerzy Płaska
6.30 † Andrzej Ryczko
6.30 † Adam Zemlak
6.30 † Edward Moskwik
18.00 † Zdzisław Chrapek
		
SOBOTA – 10 stycznia
6.30 † Jan Bojda
6.30 † Adam Zemlak
6.30 † Edward Moskwik
6.30 † Joanna Kudela
18.00 † Urszula Morończyk
		
NIEDZIELA – 11 stycznia
7.00 † Marian Wołowiec
8.30 † Janina Oleksy w 2 r. śm.
10.00 † Weronika i Alojzy Duc
11.30 Dziękczynna o łaskę uzdrowienia
dla męża Zdzisława z okazji urodzin
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Leszek Dziurdzia w 1 r. śm.		
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