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LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie( Syr 24, 1-2.
8-12)

Czytanie z Księgi Syracydesa
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.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

DRUGIE CZYTANIE
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci (Ef 1, 36. 15-18)

Czytanie z Listu świętego Pawła
Apostoła do Efezjan

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 przed
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 poznawaniu Jego
samego. Niech da wam światłe oczy
serca, tak byście wiedzieli, czym jest
nadzieja waszego powołania, czym
bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych.

Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na
wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowo stało się ciałem (J 1, 1-18)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
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.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
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.
Oto Słowo Pańskie.

HOMILIA BENEDYKTA XVI (MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI

3 STYCZNIA 2010 )

Drodzy bracia i siostry!
W tę drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu i pierwszą nowego roku z radością raz
jeszcze życzę wszystkim wszelkiego dobra w Panu. W Kościele i świecie, a także w
życiu codziennym rodzin jest wiele problemów, ale — dzięki Bogu — nasza nadzieja
nie opiera się na niepewnych przewidywaniach, ani też na prognozach ekonomicznych,
nawet jeśli są one ważne. Naszą nadzieję pokładamy w Bogu, nie w sensie jakiejś
ogólnikowej religijności albo też fatalizmu pod przykrywką wiary. Ufamy Bogu, który
w Jezusie Chrystusie w sposób pełny i ostateczny objawił swoją wolę bycia z
człowiekiem, wolę uczestniczenia w jego historii, aby nas wszystkich poprowadzić do
swojego królestwa miłości i życia. Ta właśnie wielka nadzieja napełnia nas i niekiedy
koryguje nasze ludzkie nadzieje.
Trzy czytania biblijne o niezwykle bogatej treści: 24. rozdział Księgi Syracydesa, hymn
otwierający List św. Pawła do Efezjan i Prolog z Ewangelii św. Jana, mówią nam
dzisiaj w liturgii eucharystycznej o takim objawieniu. Teksty te ukazują, że Bóg jest nie
tylko stworzycielem wszechświata — co jest prawdą wspólną z innymi religiami —
lecz jest Ojcem, który «wybrał nas przed założeniem świata (...) przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów» (Ef 1, 4-5), i że właśnie dlatego posunął się aż do
czegoś niewyobrażalnego — decyzji, by stać się człowiekiem: «A Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas» (J 1, 14). Tajemnica wcielenia Słowa Bożego była
zapowiadana w Starym Testamencie, szczególnie tam, gdzie Mądrość Boża utożsamia
się z Prawem Mojżeszowym. Istotnie sama Mądrość stwierdza: «W Jakubie rozbij
namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» (Syr 24, 8). Prawo Boga stało się w Jezusie
Chrystusie żywym świadectwem zapisanym w sercu człowieka, w którym, dzięki
działaniu Ducha Świętego, jest obecna cieleśnie cała pełnia bóstwa (por. Kol 2, 9).
Drodzy przyjaciele,
to jest prawdziwy powód do nadziei ludzkości: historia ma sens, gdyż «zamieszkuje ją»
Mądrość Boga. Jednakże Boży plan nie spełnia się automatycznie, ponieważ jest
zamysłem miłości, a miłość rodzi wolność i wymaga wolności. Królestwo Boże z
pewnością przychodzi, a nawet już jest obecne w historii i, dzięki przyjściu Chrystusa,
już pokonało negatywną siłę złego. Niemniej każdy człowiek jest odpowiedzialny za to,
musi Go przyjmować w swoim życiu dzień po dniu. Zatem również 2010 r. będzie
bardziej lub mniej «dobry» w takiej mierze, w jakiej każdy, zgodnie z własnymi
obowiązkami, będzie umiał współpracować z łaską Boga. Zwróćmy się więc do Maryi
Dziewicy, aby od Niej uczyć się tej duchowej postawy. Syn Boży przyjął od Niej ciało
nie bez Jej zgody. Zawsze, kiedy Pan chce razem z nami pójść dalej, w kierunku «ziemi
obiecanej», najpierw puka do naszego serca i czeka, jeśli tak można powiedzieć, na
nasze «tak», na zgodę zarówno w małych, jak i wielkich decyzjach. Obyśmy z pomocą
Maryi zawsze przyjmowali wolę Boga z pokorą i odwagą, aby również próby i
cierpienia naszego życia przyczyniały się do przyspieszenia nadejścia królestwa
sprawiedliwości i pokoju.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kalendarz liturgiczny:
Środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Porządek Mszy świętych jak w niedzielę.
2. W piątek i sobotę – odwiedziny chorych z posługą kapłańską od godz. 8:00.
3. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego.
4. Kreda i kadzidło do poświęcenia na Uroczystość Trzech Króli są do nabycia w
sklepiku. Można je nabyć także 6 stycznia. W czasie Mszy św. będą one
poświęcone. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania
C+M+B + 2021. Litery te wyrażają prośbę o błogosławieństwo Chrystusa dla
naszych rodzin w Nowym Roku. (Christus mansionem benedicat).
5. W tym tygodniu modlimy się za rodziny z kolejnych rejonów naszej parafii.
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek i
piątek w intencji rodzin naszej parafii: o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski. Dziękujemy za
dotychczasową wspólną modlitwę. Jeśli ktoś nie może przyjść w wyznaczony
dzień – można to zrobić w innym czasie bo mamy, dzięki Bogu, otwarte
kościoły. Bóg zapłać za składane ofiary kolędowe.
4 stycznia 2021 poniedziałek
Bojki 3, Bujaka 16 a, Daliowa 8, Halszki 40, Halszki 42, Halszki 60, Halszki
62, Łowienicka 12, Stojałowskiego 21, Stojałowskiego 23, Stojałowskiego 35,
Wysłouchów 30 c, Wysłouchów 44
5 stycznia 2021 wtorek
Bujaka 6, Bujaka 6 a, Halszki 34, Halszki 36, Halszki 37, Halszki 38, Kordiana
50 a, Witosa 27, Wysłouchów 1, Wysłouchów 6, Wysłouchów 26,
Wysłouchów 28, Wysłouchów 30 b, Żaka 15, Żaka 17
7 stycznia 2021 Czwartek
Bojki 6, Stojałowskiego 15, Stojałowskiego 15 a, Stojałowskiego 17,
Stojałowskiego 19, Witosa 35, Wysłouchów 1 a, Wysłouchów 2, Wysłouchów
3, Wysłouchów 3 a, Wysłouchów 36, Wysłouchów 42
8 stycznia 2021 Piątek
Bojki 5, Halszki 44, Halszki 46, Halszki 48, Halszki 56, Halszki 58, Kordiana
50 B, Stojałowskiego 37, Turniejowa 65 a, Witosa 15, Witosa 31, Żaka 19,
Żaka 21
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w Krakowie – Kurdwanowie
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