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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Józef z Nazaretu
hebr.
, gr. Άγιος Ιωσήφ ο
Μνήστωρ, cs. Prawiednyj Iosif
Obrucznik, Sprawiedliwy –
małżonek Marii z Nazaretu,
tradycyjnie
nazywany
jej
Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła
powszechnego, uznany za
patrona
chrześcijańskich
małżeństw, rodzin oraz ludzi
pracy i
dobrej
śmierci,
częstokroć
porównywany
do Abrahama.

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia
z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela
Jezusa Chrystusa. Będąc obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo stoi na początku drogi wiary każdego z uczniów Chrystusa,
jest pierwszym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

CHRZEST PANA JEZUSA
(Mk 1, 7-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim
Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".
OTO SŁOWO PAŃSKIE

REFLEKSJA…
Chrzest jest bramą, jest przejściem do zupełnie innej rzeczywistości, do
odmiennego stylu życia. Nas łączy w tej chwili to, że każdy ten sakrament
przyjął. Stało się to z reguły przez pośrednictwo rodziców, chrzestnych
i wspólnoty Kościoła, która była przy tym obecna. Przyjęcie chrztu jest zatem
nieodwołalną decyzją na to, że cokolwiek wydarzy się w moim życiu:
kimkolwiek będę, jakikolwiek będzie mój zawód czy powołanie życiowe,
gdziekolwiek będę mieszkał, cokolwiek będę robił – wszystko będę czynił
jako dziecko Boga, a więc tak, aby moje postępowanie było sprawiedliwe
i miłe Bogu. I będę to robił dlatego, że Boga umiłowałem; umiłowałem Go
zaś, ponieważ pojąłem, że On mnie najpierw niewiarygodnie ukochał.
I dlatego w sakramencie chrztu świętego padają trzy bardzo konkretne pytania.
„Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?”
I odpowiedź: „Wyrzekamy się!”. Aby moje życie było miłe Bogu
i sprawiedliwe, musi zawierać tę fundamentalną odpowiedź. Wyrzekam się
grzechu, czyli grzechu nie chcę, nigdy nie będę go pragnął ani postrzegał
w nim jakiejś wartości, a tym bardziej szczęścia, gdyż wiem, że grzech czyni
mnie niewolnikiem, on mnie druzgocze i rozkłada. Chcę żyć wolnością dzieci
Bożych. Chcę żyć wolnością Chrystusa, który – nie bacząc na presję opinii
i zadawane Mu cierpienia – idzie wolny przez świat i mówi do mnie: „Ty też
możesz tak iść, bo otrzymałeś wszystkie potrzebne łaski w tym sakramencie”.
Ja zaś odpowiadam: „Dobrze, wyrzekam się zła. Chcę być wolny!”.
Wspominając chrzest Jezusa i pogłębiając świadomość swojego chrztu, trzeba
nam bardzo jasno odpowiedzieć na pewne pytanie: Czy faktycznie jestem
chrześcijaninem, a może są to tylko czcze deklaracje, jakich tak wiele?
Deklaracje, jakich nie cierpimy, bo jakże nie znosimy, kiedy szyld głosi:
„szewc”, a nie robi się tam dobrych butów, jedynie bezlitośnie „partaczy”.
Prośmy, żeby każdy z nas zobaczył cały bezmiar własnego zła, chaosu
i nieporządku. Żeby mógł naprawdę świadomie iść za Bogiem, który tak
niesamowicie nas umiłował. Aby z tej miłości coraz więcej rozumiał
i postępował tak, aby jego życie stawało się miłe Bogu. I aby pamiętał, że
– jeśli tylko zechce – może nieustannie podążać naprzód! AMEN

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest
Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu
objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz
namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął
Jezus - objawiwszy swoje posłannictwo - swą
działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego
kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Po
raz ostatni zaśpiewamy w tym dniu kolędy. Ten
epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro
Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego?
Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel
rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy
około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku
zwyczaj
żydowski
pozwalał
występować
publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa
została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu
świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo
przemawiać w imieniu Boga.

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA… ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA…

ŚWIĘTY JÓZEF I MOJE TRUDNE SPRAWY…
Moja mama śp. Anna zawsze modliła się do św. Józefa. Ja również już od dawna
modlę się Litanią do św. Józefa oraz różnymi modlitwami, a w miesiącu marcu
rozważaniami na każdy dzień. Święty Józef jest moim ulubionym świętym, do
którego modlę się w różnych intencjach. Mam 37 lat i wychowuję dzieci. W
marcu 2008 roku poczułam się źle, wszystko mnie bolało podobnie jak przy
grypie. Zaczęłam robić różne badania. W końcu lekarz zlecił badania HCV,
wyszedł wynik dodatni. Skierowano mnie do szpitala na oddział zakaźny,
z diagnozą zapalenie wątroby typu C. Przeszłam serię różnych badań (biopsja
wątroby itd.). Zakwalifikowano mnie do leczenia. Zaczął się bardzo trudny okres
w moim życiu. Musiałam brać bardzo silne tabletki i zastrzyki raz w tygodniu
przez cały rok. Był to ciężki okres rocznego leczenia.
Organizm zaczął się buntować i miewałam napady krzyku, płaczu, złości itd. Nie
umiałam sobie z tym poradzić. Moją podporą był mąż, który mi pomagał
i troszczył się o mnie. Modlił się, wspierał mnie i zawsze był przy mnie. Nasza
córeczka również była bardzo dzielna jak na swoje 6 lat. Widziałam, że się
czasami boi, jest nerwowa, ale jakoś to przetrwała. Modliłam się za nią oraz
tłumaczyłam jej, że jestem chora i różnie się zachowuję. Bałam się, jak to się
wszystko skończy i powierzyłam całą rodzinę, siebie i leczenie Jezusowi oraz św.
Józefowi. Byłam też otoczona modlitwą rodziny i wspólnoty z ks. Jarkiem. Po
jakimś czasie poczułam pokój, miałam pewność, że Jezus jest ze mną i wszystko
będzie dobrze. Leczenie zakończyłam pomyślnie. Jestem wdzięczna Bogu za
zdrowie i za każdy darowany dzień, oraz za opiekę św. Józefa. Postanowiliśmy
z mężem, że przy wyborze imion dzieci mąż będzie decydował o imionach dla
dziewczynek, a ja dla chłopców. Pierwsza była dziewczynka, Zuzia. Czekaliśmy
na następne dzieci, ale długo się nie pojawiały. Modliliśmy się razem z Zuzią.
W marcu zakończyłam to długie leczenie, a w sierpniu niespodziewanie na
kolejną rocznicę ślubu dostaliśmy dar drugiego dziecka. Jakaż to była wielka
radość i czas oczekiwania. W kwietniu urodził się nasz syn Józef. Radość, ale
i obawa, ponieważ urodził się z wrodzonym, zwichniętym bioderkiem. Znów
zaczęliśmy się modlić. Od miesiąca życia Józio był w szynach, później na
wyciągu. W tym czasie zmarła moja mama. Józio znów musiał mieć szyny,
później kolejny raz wyciąg oraz gips na sześć tygodni. Szyny miał do pierwszego
roku życia. Z pomocą Jezusa i św. Józefa leczenie zostało pomyślnie zakończone.
Józio dzielnie przeszedł szyny, szpital i gips. Jest naszym kochanym, wesołym,
ślicznym i mądrym dzieciątkiem. Od 15. miesiąca zaczął samodzielnie chodzić.
I wszystko jest w porządku. Biega, wspina się, zawsze jest uśmiechnięty
i grzeczny. Dzieci są dla nas wielkim darem, za który dziękujemy każdego dnia.
Łucja, 37 lat, Istebna

ŚWIĘTY JÓZEFIE MÓDL SIĘ ZA NAMI…

Wiadomości Niedzielne Nr 372, 10.01.2021r.
INTECJE MSZALNE

INTECJE MSZALNE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO-10.01

PIĄTEK – 15.01

730 + Daniela Gajdzińska ( 30 dz. pp)
900 + Stanisława, Grzegorz Dudziak, ++
rodziców z obojga stron, + Józef Dudziak
1100 Za parafian
1300 + Barbara Grad ( 1 r. śm)
1800 + Krystyna (greg. 10)

800 1/+ Krystyna (greg.15),
2/ o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
w dniu urodzin dla Sandry, opiekę MB
1800 Dziękczynno błagalna za wstawiennictwem
bł. Michała Sopoćko

00

SOBOTA- 16.01

9 NAWROCKO + Franciszka, Janina,
Władysław, Henryk i Edward
1015 DALSZE + Maria, Wiktor Miszczuk, +
Jadwiga Pawłowska
1130 WIERZBÓWEK + Władysław Klinowski
w 16 rocz.
PONIEDZIAŁEK- 11.01
800 + Krystyna (greg. 11)
1800 + Marek Stefański (1r. śm), Bronisława,
Franciszek Stefańscy
WTOREK – 12.01
800 + Anna Łatyszkiewicz (30 dz. pp)
1800 + Krystyna (greg. 12)
ŚRODA – 13.01- ŚW. HILAREGO
800 + Krystyna (greg. 13)
1800 + Barbara, Edyta, Cyryl, Wojciech,
Hieronim, Mieczysław, ++ Pełków,
++ rodziców z obojga stron
CZWARTEK – 14.01
800 o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Sabiny i jej rodziny
00
18 1/ + Krystyna (greg. 14),
2/ + Stanisław, Tekla Zygmuntowie
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800 +Krystyna (greg.16)
1800 + Konrad Bułhat (21 r. śm), + Jadwiga,
Bronisław Bułhat, + Anna Michałowska
II NIEDZIELA ZWYKŁA- 17.01
730 + Urszula Romanowska (int. od sąsiadów)
900 + Krystyna (greg. 17)
1100 Za parafian
1300 O Boże błogosławieństwo dla Weroniki z
okazji 9 r. urodzin, o opiekę Matki Bożej
1500 w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego
1800 + Józef Kowalski (1 r. śm)
00

9 NAWROCKO
1015 DALSZE
1130 WIERZBÓWEK
Numery kont bankowych:

Pekao S.A. 43 1240 3581 1111 0010 8774 4711
GBS Bank 09 8355 0009 0044 7922 2000 0001

OGŁOSZENIA
We wtorek przypada 15 dzień miesiąca.
Wspominamy
bł.
Michała
Sopoćkę.
Zapraszamy
na
nabożeństwo
ku
czci
Błogosławionego o 17.30. i Mszę św. o 18.00.
w int. poleconych jego wstawiennictwu. Intencje
prosimy wypisywać na kopertach, które znajdują
się na stoliku pod chórem i przynieść do
zakrystii.
W piątek Msza św. w Nawrocku o 17.00.
W przyszłą niedzielę Koronka do Miłosierdzia
Bożego i Msza św. dla Czcicieli Miłosierdzia
Bożego w kościele o 15.00.
Od poniedziałku do piątku w kaplicy trwa
adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka
do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. w kaplicy.
Różaniec we wtorek, środę i piątek o 17.00.
W poniedziałek, czwartek i sobotę o 17.30.
Czwartkowe Msze odprawiane są w kaplicy.
Dziękujemy za ofiary składane na utrzymanie
parafii
i
sanktuarium
duchownego,
w kopertach i przelewem na konto i za każdy
przejaw Waszej życzliwości. Serdeczne Bóg
zapłać. Zachęcamy do złożenia ofiary w formie
przelewu bankowego. Numery kont podane są
w gazetce i na stronie internetowej.
W kancelarii czy za intencje mszalną ofiarę
można złożyć także za pomocą karty
płatniczej.

Nr konta kościoła w Nawrocku:

Błogosławionego dnia życzymy.
Szczęść Boże!

Pekao S.A. 45 1240 3581 1111 0011 0006 5809

List o św. Józefie… papież Franciszek
„Patris corde” (Ojcowskim sercem), to list apostolski papieża Franciszka, który został
opublikowany 8 grudnia z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła
powszechnego • 2021 został ogłoszony przez Watykan Rokiem św. Józefa.
Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech
Ewangeliach „synem Józefa” (1). Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać,
niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu
przez Opatrzność.
Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk
1, 27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga
objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22).
Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni,
bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca” (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez
pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i Magów (por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela
i ludy pogańskie. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię
objawione przez Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,
21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało
nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20) W świątyni,
czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem
wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35).
Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie
do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak
mówiono, „nie powstaje żaden prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od
Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie
podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w
udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-50). Po Maryi,
Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej
oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez
Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: błogosławiony Pius IX
ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» (2), czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona
robotników» (3) a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela» (4). Ludzie przyzywają go jako
«patrona dobrej śmierci» (5). Dlatego też, w 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8
grudnia 1870 r., Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma
osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas,
aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34). Pragnienie to
narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród
dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj
zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego
show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące. CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ…

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
GODZ. 15.00 W KAPLICY DOMU
ZAKONNEGO SIÓSTR
Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym
Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk
Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i
miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a
ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym
odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i
utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą
dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego,
najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie
uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła
mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że
znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od
stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla
mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce
moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój
umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania
Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu
dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen. (Dz 1692)

