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Uroczystosc Bozej Rodzicielki

Noworoczne espresso

N r 1 1 0  ( 4 3 1 )

z Proboszczem

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu,
co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus,
którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Łk 2, 16-21

To dzień wyjątkowego optymizmu, gdy jesteśmy przekonani, że
rozpoczynający się rok będzie lepszy, a my mądrzejsi.
Kiedy pasterze w uniesieniu wysławiali Boga, Maryja zachowywała spokój i dystans, rozważając to, co się wydarzyło.

Życie nie zmienia się z powodu rozpoczęcia roku czy świętowania
innych okoliczności, ale dzięki otwarciu na Bożą łaskę.

Jaki jest sens noworocznych postanowień?
Nowy Rok to dzień, w którym wielu ludzi pragnie rozpocząć nowe życie. Czynią postanowienia, obiecują Bogu, bliskim czy samym sobie, że
zrezygnują z nałogów lub złych przyzwyczajeń, że
„wezmą się za siebie”. Tymczasem upływają kolejne lata, a często nasza kondycja duchowa i religijna niewiele się poprawia. Składane obietnice czy postanowienia realizujemy przez dzień, dwa, może kilka tygodni. Własnymi
siłami możemy niewiele, z Bożą pomocą – wszystko.
Dlaczego czasem nie widać postępu duchowego?
Zdarza się, że mimo podejmowanych wysiłków przez dłuższy czas nie widzimy w swoim życiu znaczących efektów. Taka sytuacja może zniechęcać do pracy nad sobą, a nawet do spowiedzi, która
wydaje się być nieskuteczną. Nawrócenie, zmiana życia, to proces długofalowy; dokonuje się powoli i na wielu płaszczyznach. Człowiek często nie jest w stanie dostrzec swoich małych duchowych
sukcesów, dzięki którym staje się lepszy. Warto sobie zadać sobie pytanie, jak wyglądałaby nasza
sytuacja duchowa bez pracy nad sobą.

ks. Eugeniusz Burzyk

Prawdziwie żywa szopka
w naszym kościele

Ponad 1500 wiernych uczestniczyło w Pasterce, przed rozpoczęciem której proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk procesyjnie
wniósł figurę Dzieciątka do dużej stajenki, specjalnie zbudowanej przed kościołem. Stajenka wewnątrz kościoła w tym
roku została połączona z ołtarzem. W kazaniu proboszcz wyznał, że rozważał postawienie żywej szopki, jednak to zawsze
byliby tylko „aktorzy”, a tymczasem na ołtarzu codziennie
mamy żywego Jezusa. Dlatego też prawdziwie żywa szopka to
taka, która złączona jest z ołtarzem: „Wszystkie świąteczne
zwyczaje i symbole mają prowadzić nas do Boga żywego, obecnego w Eucharystii”. Przypomniał, że tak wiele
zależy od otwarcia się na Nowonarodzonego Jezusa, czyli na Eucharystię. Nawiązał do komiksu w świątecznej gazetce parafialnej, którego
autorka wymyśliła hasło: „Właśnie się taki narodził, co wszystkim dogodzi!”, świadomie używając czasu przyszłego, a nie przeszłego, bo
przyjęcie, a tym samym skuteczność łask oferowanych przez Jezusa zależy od zaangażowania
człowieka. Ks. Burzyk zwrócił uwagę na to, że
świąteczne prezenty mają znaczenie religijne,
przypominają o zbawieniu, największym darze
przychodzącego na świat Jezusa: „Otrzymane
prezenty rozpakowujemy z ciekawością, radością i zaangażowaniem; gdybyśmy z tak samo ’rozpakowywali’ łaski, którymi obdarowuje nas Nowonarodzony Jezus, inaczej wyglądałoby nasze życie”.
Pasterkę koncelebrowało pięciu kapłanów pracujących w parafii, w asyście diakona i kleryka. Podczas Mszy Świętej śpiewał parafialny chór „Canticum Novum” oraz zespół młodzieżowy. Obecni
byli górnicy z kopalni „Brzeszcze” ze swoim sztandarem.

Wigilijna Msza w intencji
zmarłych parafian

Prawie 800 wiernych uczestniczyło w porannej wigilijnej Mszy Świętej w intencji zmarłych parafian, którzy już nie zasiądą z nami
do stołu. „W znaczeniu religijnym pusty talerz
przypomina nam o bliskich zmarłych, z którymi tysiące razy zasiadaliśmy do stołu, nie tylko wigilijnego” – mówił podczas kazania proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk. Przypomniał, że
puste miejsce przy wigilijnym stole wskazuje
przede wszystkim na Jezusa, którego powinniśmy zapraszać do każdego posiłku. Zdaniem proboszcza, wigilijny pusty talerz jest wyrazem wiary w świętych obcowanie, czyli duchową łączność między wiernymi żyjącymi na ziemi, zbawionymi
w niebie i przebywającymi w czyśćcu. Żyjący mogą wstawiać się u Boga za cierpiących w czyśćcu,
a zbawieni za żyjących na ziemi i tych w czyśćcu. Na zakończenie Mszy Świętej proboszcz zaprosił
wiernych na uroczystą Pasterkę.

Ogłoszenia duszpasterskie
1 – 8 stycznia 2017

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek składamy ofiary na Seminarium Duchowne w Krakowie, w którym studiują klerycy z diecezji, a także
na 3 roku Kamil Kubik z naszej parafii.
2. Jutro – 2 stycznia, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy wszystkie kobiety, nie
tylko z naszej parafii, na modlitwę matek – w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Modlitwa
odbędzie się po wieczornej Mszy Św. o 18.30 przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nasze
dzieci potrzebują modlitwy, dlatego zachęcamy,
aby przyjść i ofiarować ten czas Jezusowi.
3. W pierwszy czwartek miesiąca – 5 stycznia spowiedź będzie bezpośrednio przed Mszą Świętą.
4. W piątek – 6 stycznia obchodzimy uroczystość
Objawienia Pańskiego, nazywaną „Trzech Króli”. Msze Św. w porządku niedzielnym. Po każdej

Mszy poświęcimy kredę oraz kadzidło. Kredę można zabrać do domu, aby oznaczyć drzwi, że przyjęliśmy kolędę. Do puszek składamy tradycyjne
ofiary na cele misyjne. Z racji uroczystości nie
obowiązuje w tym dniu zachowanie postu oraz
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. O godzinie 15.00 zapraszamy wszystkie grupy parafialne na spotkanie opłatkowe do Sali Konferencyjnej.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę
mieszkańcom ul. Piaski. W tym tygodniu prosimy
mieszkańców ul. Wodnej.
6. Przypominamy, że w styczniu chorych odwiedzimy w ramach kolędy.
7. W czwartek – 5 stycznia po wieczornej Mszy ks.
Adam zaprasza na spotkanie organizacyjne przed
pielgrzymką do Fatimy i Santiago de Copostela.
Spotkanie odbędzie się w sali na piętrze kościoła.

Intencje mszalne
1 – 8 stycznia 2017

NIEDZIELA – 1 stycznia

7.00
8.30
10.00

† Stanisław Andryszczak
† Wojciech Gucwa
† Zofia i Stanisław Kutela z rodzicami
i synem Lechem, oraz †† z rodzin Kutelów i Kapeluszów
11.30		 Jubileusze małżeńskie
18.00 † Ewa Witasik w 2 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 2 stycznia
6.30
6.30

18.00

† Edward Bubak
† Józef i Magdalena Lenik
z synem Janem
† Władysława Wnętrzak

WTOREK – 3 stycznia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Zofia Mikołajczyk
Tekla Wawrzuta
Renata Kaczmarek
Zdzisław Gasidło w 24 r. śmierci

ŚRODA – 4 stycznia
6.30
6.30

† Renata Kaczmarek
† Aleksander Duda z żonami Janiną
oraz Zofią
6.30 † Janina Sporysz
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających z ul. Grottgera i Tysiąclecia, za †† wypominanych w rocznych wypominkach, † Tekla Wawrzuta, † Fryderyk Szyjka,
† Helena Baniak, † Mieczysław Bartula, † Zygmunt Rybczyński, † Jan Kozak, † Maria Zawiła [I Róża Kobiet]

PIĄTEK – 6 stycznia
7.00

† Stanisław Andryszczak z rodzicami
i teściem
8.30 † Mieczysław Korczyk
10.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Filipa w 1 r. urodzin
10.00 † Halina Bisaga w 20 r. śmierci
11.30 † Zygmunt i Emilia Jodłowscy oraz
Piotr Jakubowski
18.00		 O większe umiłowanie Bożego Serca
[NSPJ]

SOBOTA – 7 stycznia

6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 †

Helena i Eugeniusz Bryndza
Jan Kowalczyk
Zygmunt Rybczyński
Helena Baniak
Jan Łopatka w 16 r. śmierci

NIEDZIELA – 8 stycznia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Genowefa i Czesław Kubasiowscy
Janina Oleksy w 4 rocznicę śmierci
Czesław Stokłosa w 3 r. śmierci
Roczki
Małgorzata Kurek w 12 r. śmierci

CZWARTEK – 5 stycznia

6.30		 Za kapłanów i misjonarzy
6.30 † Tekla Wawrzuta
6.30 † Józef Duda oraz Grażyna
Markiewicz
18.00		 W intencjach Radia Maryja
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