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Ewangelia (J 1, 1-18)
Słowo stało się ciałem
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 został posłany, 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 wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo
zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
o Nim pouczył.

———————————————————————————————————
OBJAWIENIE PAŃSKIE — TRZEJ KRÓLOWIE

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez
św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają
przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może
byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą,
w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży.
Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1)
kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza
wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy.
Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe
dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby
nie wracali do Heroda, udają się do swoich
krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia
Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady

spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia,
ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi
w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca
IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie,
świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują
także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi
na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach
litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie: CHRISTUS MANSIONEM
BENEDICAT. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.
————————————————————————————————————————
POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
I ICH REALIZACJA
Sylwester i Nowy Rok sprzyja
postanowieniom. Wbrew pozorom nie jest
to nowy wymysł, lecz dawna tradycja sięgająca starożytności, a następnie chrześcijańskiego średniowiecza. Dziś jednak wiele osób niewłaściwie podchodzi do postanowień. Często dotyczą one spraw dość
błahych i modnych, a nie głębokiego rozwoju człowieka. W efekcie szybko dajemy
za wygraną. Badania pokazują, że około
80 proc. postanowień noworocznych przestaje być realizowanych już w lutym. Tymczasem postanowienia na Nowy Rok mogą okazać się zarówno głębokie, jak i realne. Istnieje 5 wartościowych postanowień.
1. Walka z niecierpliwością, z dążeniem do natychmiastowego zaspokojenia pragnień. Chodzi
tu między innymi o niecierpliwe przeglądanie stron internetowych. Warto w Nowym Roku
to ograniczyć.
2. Uporządkowanie życia – warto znaleźć czas na studiowanie, czytanie, lekturę, modlitwę
lub konwersację. Chodzi o wprowadzenie w życie ładu i harmonii.
3. Wzniosłość i piękno – dążenie do wzniosłości i piękna. Każdy może uczynić w odmienny
sposób. Dla jednego będzie to nauka gry na pianinie, dla innego malowanie. Nie trzeba na to
poświęcać ogromu czasu. Niezwykle ważna jest jednak konsekwencja.
4. Realizacja marzeń i wizji. Chodzi o napisanie książki czy udoskonalenie ogrodu lub pokoju.
Nie chodzi tu o śnienie na jawie, lecz o realizację realnych, a przy tym atrakcyjnych wizji.
5. Akceptowanie cierpień. Chodzi o zdolność do akceptowania trudności w życiu, przyjmowania Chrystusowego krzyża. Postanowienie to idzie więc w poprzek współczesnej nietolerancji dla
cierpienia. Wyraża jednak głęboką prawdę: nie istnieje życie pozbawione trudności. W realizacji
tego postanowienia pomocna okazuje się modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu
czy inne praktyki religijne.
Wielu ludzi w postanowieniach kieruje się wyłącznie emocjami. Stają się one ulotnym produktem
chwili i szybko o nich zapominamy. Tak jednak być nie musi! Możemy zrealizować postanowienia noworoczne, o ile właściwie się do tego zabierzemy, bo postanowienie musi być konkretne
i uwzględniać okoliczności. Systematyczność popłaca :)
—————————————————————————————————————————-UŚMIECH TYGODNIA
Do bram piekielnych puka człowiek. Otwiera mu diabeł.
- Czy jesteś nowym mieszkańcem?
- Nie, chciałbym tylko wejść na chwilę, by spotkać się z moimi dłużnikami.
- A skąd wiesz, że tu są?
- Bo zawsze, ilekroć zwracałem się o zwrot pieniędzy, mówili: „Idź do diabła!”

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:
UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze
św. tak jak w każdą niedzielę. Przypominamy
o obowiązku uczestniczenia we mszy św.
Poświęcenie kredy i kadzidła. Ofiary na tacę
przeznaczone są na cele misyjne.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W TYM TYGODNIU:
07.01.2020 – wtorek godz. 15:30 – Lipinki, Wrocławska i Kolejowa,
08.01.2020 – środa godz. 15:30 – Dworcowa
nr od 1 do 25,

09.01.2020 – czwartek godz. 15:30 – Dworcowa
ORSZAK TRZECH KRÓLI
nr od 26 do 27 ,
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian jutro
o godz. 14:00 do wzięcia udziału w III Marszu 10.01.2020 – piątek godz. 15:30 – Dworcowa
Trzech Króli z kościoła parafialnego w Kaliszu nr od 29 do 37,
Pomorskim do Białego Zdroju.
11.01. 2020 – sobota godz. 9:00 – Zbigniewa
ROCZNICE ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
Religii, Koszalińska i Młyńska.—Jutro przypadają rocznice święceń biskupich ks. ===================================
bpa Edwarda (30), ks. bpa Pawła (25).
Zmiana tajemnic różańcowych

na styczeń 2020 r.

MSZE ŚW. W TYGODNIU
Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku
Róża I św. Teresy od Dzieciątka Jezus
o godz. 8:00 z racji kolędy.
Za wszystkich przyjmujących wizytę duszpasterską, aby doświadczali Bożego błogosławieństwa
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
każdego dnia.
POMOCY
W środę o godz. 7:45 nowenna do Matki Bożej Róża II Św. Anny
Za wszystkich chorych w naszej parafii, aby
Nieustającej Pomocy.
nie bali się korzystać z Sakramentu Chorych,
który niesie z sobą łaski zdrowia duszy i niejedKANCELARIA PARAFIALNA
BIURO PARAFIALNE czynne w sobotę od godz. nokrotnie ciała.
19:00 do godz. 20:00 w salce katechetycznej, Róża III Św. Barbary
Za dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
z racji kolędy.
i młodzież do bierzmowania ich rodziców, aby
godnie dostąpili do tego Sakramentu.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą Róża IV Św. Elżbiety
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej paraświętą.
fii i wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie.
PARAFIALNA FORMACJA LEKTORÓW
Osoby chętne do czytania Słowa Bożego prosi- Róża V Św. Antoniego z Padwy
Za wszystkich ofiarodawców na potrzeby remonmy o zgłaszanie się do ks. Przemysława.
towe naszej Parafii i wszystkich wykonawców.
Róża I w Białym Zdroju
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Serdecznie zapraszamy chętnych na ministran- Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały
tów, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu o zgła- z wdzięcznością powołania kapłańskie, które Pan
daje ich synom i wielkodusznie je wspierali.
szanie się po mszach św. do zakrystii.
Róża II w Białym Zdroju
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone Za młodzież przygotowującą się do Sakramentu
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. a Bierzmowania, aby była wierna składanym przywszystkim solenizantom i jubilatom życzymy rzeczeniom.
Róża w Pomierzynie
wiele łask Bożych.
O ducha wiary i pobożności w rodzinach naszej
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej parafii.
Róża w Dębsku
Polski w Kaliszu Pomorskim
O Boże błogosławieństwo dla wszystkich ofiaroks. proboszcz Kazimierz Serafin
ks. wikariusz Przemysław Gracek dawców na potrzeby remontowe naszej parafii.

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

Dziękczynno – błagalna w 23 rocznicę
urodzin Kacpra

12.00

Za Parafian

18.00

†† Ryszard i Leona CZYŻAK (int. syna
z dziećmi)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
PONIEDZIAŁEK 06.01.2020
8.00

Dziękczynno – błagalna w 30 rocznicę
ślubu Anny i Ryszarda

12.00

Za Parafian

18.00

Za †† księży Leona, Pawła i Mirosława

8.00

Z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Moniki, Ireneusza i Iwony
ŚRODA 08.01.2020
W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

Matki

Bożej

CZWARTEK 09.01.2020
8.00

INTENCJA WOLNA
PIĄTEK 10.01.2020

8.00

† Helena PAPROCKA (int. uczestników
pogrzebu)
SOBOTA 11.01.2020

18.00

† Tadeusz i ††
SKICH

z rodziny DĄBROW-

18.00

† Henryka WALCZAK (w 3 r. śm.)
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
NIEDZIELA 12.01.2020

08.00

Dziękczynno – błagalna w 80 rocznicę
urodzin Kazimierza GOSIKA

12.00

† Janina NOWOTCZYŃSKA (w 1 r. śm.)

18.00

†† Zbigniew, Genowefa PETLIKOWIE,
†† Józef i Karolina ORŁOWSCY

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

†† Marianna, Elżbieta i Stanisław
PLIKUS

09:15
POMIERZYN

† Stanisław MACIACH (w 10 r.
śm.) i †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

WTOREK 07.01.2020

8.00

SOBOTA
04.01.2020
16:30
POŹRZADŁO

14:00
SUCHOWO

CHRZEST – Amelia RAUSZ
† Władysław LODZIŃSKI
† Zofia PADEWSKA (w 21 r. śm.)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
PONIEDZIAŁEK 06.01.2020
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Genowefa POMAGALSKA (w 4 r.
śm.) i † Janina DOBRZELEWSKA
INTENCJA WOLNA
Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Danuty

10:30
GIŻYNO

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
NIEDZIELA 12.01.2020
SOBOTA
†† Maria, Kacper, Jan, Marek,
11.01.2020
Anna KRAUZ (int. rodziny ze Słup16:30
POŹRZADŁO
ska)
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

†† Stanisław i Stanisław WAWRZYNIAK
† Stanis ła w
†† z rodziny

BART CZA K

i

Dziękczynno – błagalna z okazji
50 rocznicy urodzin
†† Aleksandra i Edward GEPLER
Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę ślubu Małgorzaty i Pawła

