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Hymn o Słowie
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 Moj-

żesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, o Nim pouczył. (J 1, 1-18)

Hymn o Słowie autorstwa świętego
Jana Apostoła, jest czytany w okresie
Bożego Narodzenia przynajmniej trzy
razy. Jest on nie tylko pięknym zapisem momentu Wcielenia Jezusa, ale
także opisem relacji pomiędzy Bogiem a stworzeniem.
To właśnie poprzez słowo Bóg stworzył świat: Bóg rzekł: „Niech się stanie światłość”. I stała się światłość
(Rdz1,3). Tylko Bóg potrafi tworzyć
poprzez słowo. Całe stworzenie jest
twórcze, ponieważ potrafi zrobić
„coś” korzystając z otaczającego go
świata. To istotna różnica.
Prawda o tym, że Bóg jest stwórcą,
jest niezwykle ważna. Odrzucając
Boga stwórcę, odrzucamy też Boga
zbawiciela. Bo skoro to nie Bóg jest

stwórcą świata, to w jaki sposób będzie jego zbawicielem?
Dzięki rozwojowi nauki i techniki
potrafimy wyjaśnić wiele procesów,
które zachodzą w świecie. Coś, co
jeszcze kilkadziesiąt lat temu było
niezrozumiałe, dziś staje się jasne
dzięki wiedzy, jaką zdobywamy. Niestety wraz z rozwojem wiedzy część
ludzi odrzuciła Boga, uznając że zdobycie wiedzy o procesach, które zachodzą wokół nas, jest równoznaczne
z wyjaśnieniem ich celu i sensu. Tymczasem to drugie jest czytelne tylko
wtedy, kiedy uznamy Boga jako
Stwórcę.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas. To zdanie przypomina
nam także o tym, że Bóg stopniowo
objawiał swoją obecność. Najpierw
poprzez grzmoty i burzę, gdy przekazywał Prawo na górze Synaj. Następnie poprzez Namiot Spotkania, gdzie
„mieszkała” Arka Przymierza, a który
rozkładano i zwijano, gdy Izrael wędrował przez pustynię. Dalej dzięki
Świątyni w Jerozolimie, gdzie –
w miejscu zwanym Świętym Świętych
- była umieszczona Arka Przymierza,
a gdy jej zabrakło, miejsce, w którym
była, dalej pozostawało zasłonięte aż
do dnia śmierci Jezusa, kiedy to zasłona przerwała się przez środek.
Słowo zamieszkało między nami (rozbiło namiot miedzy nami). Bóg stał się
jednym z nas i pozostaje obecny na
wyciągnięcie ręki. Możemy nie tylko
być blisko Niego, ale także przyjmować go w Eucharystii, która jest najbliższym nam miejscem obecności
Boga.
Ostatnią kwestią, którą warto rozważyć, jest nadzieja, jaką daje powyższe

słowo: Światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. Mamy
w naszym życiu takie ciemności, których nie jest w stanie rozświetlić żadna nauka, kultura czy psychologia. Nie
jest w stanie rozświetlić nawet najmądrzejsze słowo człowieka. Bóg jednak
obiecał wierzącym w imię Jego, że da
im nadzieję, dzięki której pokonają
największe nawet ciemności swojego
życia. Przeżywając czas Bożego Narodzenia zapytajmy samych siebie,
czy nie pozbawiamy się sami tego
światła i tej nadziei? Słowo stało się
ciałem. Bóg jest blisko nas. Od nas
zależy, czy skorzystamy z tej bliskości.
Ks. Mateusz Szymczyk
***
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO 2018 ROKU!
Drogim Parafianom i wszystkim modlącym się w naszym kościele pragniemy życzyć jeszcze większego
otwarcia na Boga i Jego łaskę.
Zapatrzeni w betlejemski żłóbek,
zasłuchani w historię Emmanuela,
wejdźmy w Nowy 2018 Rok ze
świadomością, że Bóg jest z nami,
Wszechmocny chce nam pomagać!
On jest naszym Pasterzem, niczego
nam nie braknie. Pasie nas na zielonych pastwiskach. Prowadzi nas nad
wody, gdzie możemy odpocząć.
Przywraca nam życie. Wiedzie nas po
właściwych ścieżkach. Choćbyśmy
przechodzili przez ciemne doliny, zła
się nie ulękniemy, bo On jest z nami.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za nami
przez wszystkie dni naszego życia,
jeśli tylko na to pozwolimy.
(Por. Ps 23 i Ps 46).
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PORZĄDEK WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018
27 XII

28 XII
29 XII

30 XII
2I
3I

4I
5I
8I
9I
10 I

15 I

Dwernickiego
Ariańska
Borowickiej
Dietla
Prochowa
Ks. Gurgacza
Ks. Blachnickiego 1-7
Curie Skłodowskiej
Zamenhofa
Ks. Blachnickiego 7a-11
Radziwiłłowska
Lubomirskiego
Sołtyka
Chodkiewicza
Blich 3-6
Wiślisko
Daszyńskiego 8,12,16,18
Zygmunta Augusta
Kurkowa
Blich 7-9
Daszyńskiego 20,22,24
Wincentego Pola
Metalowców
Daszyńskiego 26,28,30,32

16 I
17 I
18 I
19 I
20 I

22 I

23 I
24 I
27 I

Bujwida
Starowiślna
Rakowicka 1-19

11 I

Wielopole
Żółkiewskiego
Rakowicka od 20 do końca
Daszyńskiego 7,9,11

12 I

Łazarza

13 I

Bosacka
Zyblikiewicza 5
Daszyńskiego 13, 15, 15a,
17,19

Zyblikiewicza bez nr 5
Kopernika
Botaniczna
Daszyńskiego 21, 21a
Daszyńskiego 23,25
Bonerowska parzyste
Grzegórzecka parzyste
Bonerowska nieparzyste
Daszyńskiego 27,29
Topolowa nieparzyste
Siedleckiego 1-3
Prażmowskiego
Olszańska
Siedleckiego 4-13
Grzegórzecka nieparzyste
Librowszczyzna
Morsztynowska
Kołłątaja 1-9
Strzelecka
Topolowa parzyste 4-26
Masarska, Kołłątaja 10-16
Westerplatte
Lubicz, Rzeźnicza
Topolowa parzyste 28-52

Ministranci i lektorzy powiadamiają
o odwiedzinach kapłana, ale tylko te
osoby, które w ostatnich dwóch latach
przyjmowały kolędę. Nowych Parafian, osoby pominięte, jak również
wszystkich, którzy nie mogą przyjąć
wizyty duszpasterskiej we wskazanym
terminie,
prosimy
o
kontakt
z kancelarią parafialną.
***
W niedzielę 28 stycznia zapraszamy
na Msze święte w intencji odwiedzanych Parafian. Zostaną one odprawione o godz.:
630, 8, 930, 1130, 13, 15 i 19.
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***
KOLĘDOWANIE PARAFIALNE
Parafialne spotkanie opłatkowe połączone z radosnym kolędowaniem
odbędzie się w niedzielę 21 stycznia.
Rozpocznie się ono Mszą św. o godz.
15.00, sprawowaną w intencji
wszystkich babć i dziadków z okazji
przypadającego ich święta. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się
koncert chóru Vox Populi pod dyrekcją Pana Rafała Marchewczyka.
Natomiast po koncercie przejdziemy
do sali w piwnicach budynku plebanii
na wspólne kolędowanie przy dźwiękach akordeonu.
Niech każdy czuje się osobiście zaproszony.

***
CZWARTKI Z HANNĄ
Adoracja Najśw. Sakramentu
Sł. B. Hanną Chrzanowską
każdy czwartek godz. 17.00

ze

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej coraz bliżej. To wielkie święto
dla nieba i dla ziemi. Jeśli chcesz mieć
udział w tej radości, dołącz do nas!
Uczymy się adorować Boga w ciszy,
poznajemy drogę do świętości Hanny,
czerpiemy z jej doświadczenia, modlimy się na różańcu we wszystkich
intencjach wpisanych do księgi próśb
za jej wstawiennictwem.
Ks. Jan Twardowski mawiał:
„święci to także ludzie, a nie żadne
gąsienice dziwaczki”. Przekonaj się!

Poniżej zamieszczamy fragment kolędy autorstwa Hanny Chrzanowskiej:
Uśnij-że mi Panno Święta chociaż na
godzinę. Już ja Twoje Dzieciąteczko spowinę, zawinę (…)
Tylekroć Tyś mnie wspierała, dziś ja Ci
pomogę. Takaś senna, do Egiptu ruszać
trzeba w drogę: Józef śpiący u progu, tylko
patrzeć jak wstanie, kiedy usłyszy we śnie
anielskie wołanie.
Zawierz mi, Panno Święta! wycierpiałam
tak wiele, tyle mego, co to nocne u żłóbka
wesele!
Śpi Maryja w kącie stajni na przygarści
słomy. Zawiesiła mnie nad żłobkiem, jak
wieczysty płomyk. Uczyniła najnędzniejszą Najświętszego stróżem. Uciszyła
w głodnym sercu wzbierającą burzę.
Mam-ci, mam-ci Dzieciąteczko pod własną opieką. W sercu radość wyrasta, żar je
przyobleka. Otwierają się oczęta, ich
światło mnie syci. Rozchylają drobne ręce
bieluchne spowicie. Wyciągają się tęskniące do mnie biednej służki. Trzepocą się
pod płótnianką Maleńkiego nóżki.
- A lulaj- że mi, Jezuniu, lulaj-że mi, lulaj,
Daj, niech Ci rączęta cieplutko otulę.
Nie świegocz-że tak wesoło – lulaj-że mi,
lulaj-bo obudzisz uśpioną tam w kącie
Matulę. (…)
Już zasnęło i bieleje wśród miękkiego
siana. Śpij Panienko Najmilejsza, chociażby do rana. Najszczęśliwszą mi dałaś,
najłaskawszą godzinę. Śpij, już ja Twoje
Dzieciątko spowinę, zawinę!
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