
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.01 Objawienie Pańskie  (uroczystość)  
800 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów  
1000 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Mariana Piotrowskiego, Józefa Pabiana 
1200 1) + Stefana Domińczaka (3 r. śm.)  
        2) + Ks. Edwarda Malickiego  
1600  + Franciszkę i Józefa Kasperków, Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny  
Wtorek  07.01 Dzień Powszedni 
700 + Eugenię Kutę zam. rodzina z Olkusza 
730 + Władysława Króla zam. Jurek z rodziną 
Środa  08.01 Dzień Powszedni 
700 + Anielę Wojda (1 r. śm.) z int. córki z rodziną  
730 + Wladysława Króla zam. brat Wojciech z rodziną  
Czwartek 09.01 Dzień Powszedni 
700 + Józefa, Franciszkę Kasperek  
730 + Irenę, Henryka, Andrzeja i Rozalię zam. rodzina Malickich 
Piątek  10.01 Dzień Powszedni 
700 + Stanisława Znoja (1 r. śm.) z int. rodziny  
1600 Martę Kubicką w 18 r. urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski   
Sobota  11.01 Dzień Powszedni  
700 + Dariusza Machulskiego (1 r. śm.)  
730 + O szczęslwię rozwiązanie zam. Mąż z rodziną 
1400 + Reginę Kasperek Ciciorę 
Niedziela 12.01 Chrzest Chrystusa (święto)  
800 + Zbigniewa Woźniaka (r. śm.) zam. matka z rodziną  
1000 + Mariannę Kruk (12 r. śm.) zam. rodzina 
1200 + Msza Święta w intencji chrzczonego Oskara Wiktora Daleszaka  
1600 + Msza Święta za parafię  
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Wierzę w Syna Bożego objawionego światu 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Syr 24, 1-2. 8-12   /  Ef 1, 3-6. 15-18    Ewangelia:   J 1,1-18 
„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 ogar-
nęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on świa-
tłością, 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 przyję-
li. 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 miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świa-
dectwo 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 praw-
da przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.” 
 

 

 

† W ostatnim czasie pożegnaliśmy pochodzących z naszej parafii śp. Ks. Edwarda 
Malickiego, śp. Reginę Kasperek Ciciorę z USA oraz śp. Tadeusza Frankowicza  
z Łącznej, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 

Kolęda… 
- 07.01 (wt) od godz. 9.00, Kowala od nr 1 do 40, z dwóch stron do siebie 
- 08.01 (śr) od godz. 9.00, Kowala od nr 41 do 65A, z dwóch stron do siebie 
- 09.01 (czw) od godz. 9.00, Kowala od nr 67 do 76, jeden ksiądz 
- 10.01 (pt) od godz. 9.00, Kowala od nr 77A do 86B, jeden ksiądz 
- 11.01 (sb) od godz. 9.00, Kowala od nr 87 do 102, z dwóch stron do siebie 



A w parafii… 
▪ Podczas pasterki na tacę została zebrana ofiara w wysokości 820 zł z przeznaczeniem na 
Dom Samotnej Matki. Drugiego dnia świąt ofiara z tacy w wysokości 3360 zł została przeka-
zana na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
▪ 31 grudnia o godz. 23.30 w naszym kościele odbyło się nabożeństwo pokutne na zakoń-
czenie starego roku, a o północy została odprawiona msza św. noworoczna. 

Europejskie Spotkanie Młodzieży  
W dniach 28.12.2013-01.01.2014 w Strasbour-
gu odbyło się kolejne spotkanie Młodych organi-
zowane przez braci z Taize. Jak co roku tysiące 
młodych Chrześcijan wszystkich odłamów spo-
tkało się obok siebie na modlitwie przybyli rów-
nież duchowni Katoliccy, Protestanccy Prawo-
sławni, wszyscy obok siebie pod jednym da-
chem modlili się o naszą jedność, o pokój na 
świecie i przyjaźń. Mieszkańcy Strasburga i oko-
lic (Alzacji i Badenii) pokazali swą otwartość i 
gościnność zapewniając wszystkim uczestnikom 
spotkania czyli ponad 20 tysiącom osób miejsca 
w prywatnych domach rodzin Katolików i Prote-
stantów. Uczestnicy mogli poznać codzienne 
życie goszczących ich chrześcijan oraz zoba-
czyć jak funkcjonują i co organizują dla swoich 
wspólnot parafie. Brat Alois, przełożony wspól-
noty, podczas jednej z modlitw powiedział: 
„Chciałbym więc znaleźć właściwe słowa, żeby 
spytać chrześcijan z różnych Kościołów: czy nie 
nadeszła chwila, kiedy trzeba zdobyć się na 
odwagę i zebrać się pod jednym dachem, nie 
czekając, aż wszystkie teologiczne definicje zo-
staną w pełni uzgodnione? (…) różnice będą 
zawsze, niektóre staną się naturalnym tematem 
dyskusji, inne mogą nawet wzajemnie nas 
wzbogacić.(…) Kiedy zgromadzimy się pod jed-
nym dachem, nie bójmy się że prawda Ewange-
lii zostanie rozmyta. Zaufajmy Duchowi Święte-
mu.(…) Czy papież Franciszek nie wskazuje 
nam kierunku, kładąc na 1-szym miejscu gło-
szenie przez wszystkich Bożego Miłosierdzia 
swoim życiem.”                                             /KK/ 

Tu es Petrus… 
43. Św. Celestyn I (10.IX.422-27.VII.432)  
W czasach jego poprzednika Zozyma to-
czył się spór z biskupami Afryki; chodziło  
o prawo apelacji do papieża. Za Celestyna 
I spór w tej kwestii toczył się dalej. Spór 
ten wygasł po wtargnięciu do Afryki Pół-
nocnej Wandalów. Celestyn ostro wystę-
pował przeciwko pelagianizmowi i wspierał 
św. Augustyna w jego walce z semipela-
gianizmem. Za rządów Celestyna obrado-
wał III Sobór Powszechny w Efezie 431 
(22.VI.-IX), który potępił nestorianizm i na-
dał Maryi tytuł Bogarodzicy. 

 
 
 
 
 
 

Dnia 01.01.2014 roku zmarł w Krakowie  
w 83 roku życia i w 57 roku kapłaństwa 

Ś†P KS. EDWARD MALICKI SCH.P. 
Kapłan ze zgromadzenia oo. Pijarów ur.  
w 1931 r. w Brzezinach. Po święceniach 
kapłańskich od 1957 r. pracował jako wika-
riusz, katecheta, proboszcz i prowincjał  
w różnych placówkach pijarskich i jedno-
cześnie kontynuował studia teologiczne  
w Warszawie oraz w Krakowie. Od 1995 r. 
zajął się pisarstwem. Publikował artykuły  
w miesięczniku „Znak Pokoju” wydawanym 
przez zakon Pijarów w Krakowie. Napisał  
i wydał drukiem dziewięć książek.  

Zakonnie… 
Tereski – ich celem jest pomaganie katolikom świeckim w uświęceniu się, szczególnie na 
tzw. małej drodze dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zgromadzenie 
podejmuje różnorodną działalność wśród świeckich. Siostry troszczą się o to, aby katolicy 
świeccy na drodze do osiągania chrześcijańskiej doskonałości nie tylko mieli tekst Ewangelii, 
ale ją z miłością czytali, rozważali i wprowadzali w życie. Tereski pracują jako katechetki, or-
ganistki, zakrystianki i pielęgniarki. Tereski przyjmują poza tym na stancję dziewczęta szkół 
różnych stopni. W ten sposób służą pomocą nie tylko w zdobywaniu wykształcenia ogólnego 
czy zawodowego, ale i w rozwoju duchowym. Początki tego bezhabitowego zgromadzenia 
sięgają 1925 r., powstało ono na Podlasiu. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pw. 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.                                                                                /za:ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Seweryn z Noricum (8 stycznia) 
Seweryn urodził się ok. 410 r. Miał pochodzić ze znakomitej ro-
dziny rzymskiej. Spragniony ciszy, udał się na Wschód i tam na 
pustyni wiódł życie pokutnicze. Stamtąd w 454 r. udał się do sta-
rożytnej prowincji Noricum (obecne tereny Austrii). W czasie nie-
spokojnym, zakłócanym przez najazdy Germanów, chronił miej-
scową ludność. Przemierzał okolice Wiednia i Kremsu, pocieszał 
swoich rodaków, którzy tu mieli swoje liczne kolonie, pośredniczył 
między nimi a wodzami poszczególnych plemion germańskich, 
zasłaniał ich przed gwałtami. Prowadził życie bardzo surowe  
i wiele godzin poświęcał na modlitwę, co mu jednało szacunek 
także u pogan. Spełniwszy swe publiczne, charytatywne zadania, 
udawał się do klasztoru, który założył w Favianac. Pełen zasług 
zmarł 8 stycznia 482 r. w chwili, kiedy jego uczniowie wśród pła-
czu odmawiali jego ulubiony psalm 150. Kiedy obywatele rzym-
scy byli zmuszeni przez Germanów opuścić swoje osiedla i po-
wrócić do Italii, zabrali ze sobą relikwie swojego Opiekuna  
i umieścili je pod Neapolem, gdzie biskup Wiktor uczniom św. 
Seweryna ufundował klasztor. Obecnie są otoczone czcią w mia-
steczku Frattamaggiore pod Neapolem. Austria czci św. Sewery-

na jako swojego głównego patrona; kultem jest otaczany również w Bawarii i w diecezji  
w Linz. W ikonografii św. Seweryn przedstawiany jest jako mnich lub pielgrzym. Jego atrybu-
tem jest anioł i dzban na oliwę. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. Seweryna 
prosimy Cię, abyśmy potrafili w ciszy naszych serc zawsze słyszeć Twój głos. Amen 
Zamyśl się… 
„Nędza łamie ludzkie charaktery – nie 
sposób sprawić, by pusty worek stał 
prosto.”                 /Benjamin Franklin/ 
 

Znalezione… 
„Zgodzić się, zgodzić się na to, że trudne doświad-
czenia tak często są związane z ludzką egzystencją. 
Szukać we wszystkim pokoju serca. I życie staje się 
piękne. I nagle pojawia się to, co niespodziewane. 
Chrystus wie, jakie wewnętrzne boje zdarza się nam 
toczyć o to, by zachować przejrzystość. Ta we-
wnętrzna walka jest znakiem naszej miłości do Niego. 
(…) Najważniejsze jest odkrycie, że Bóg Cię kocha.” 

/br. Roger/ 

Uśmiech… 
- Co to, gazdo, wstąpiliście do Unii 
Europejskiej? -Góral spogląda na 
swoje kierpce i odpowiada: - Nie, to 
chyba coś innego śmierdzi. 
Coś dla ducha… 

„Karawana na pustyni 
Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa kara-
wana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie złota i drogocennych kamieni. 
Podczas drogi jeden z wielbłądów oślepiony rozżarzonym piskiem runął z westchnieniem na 
kolana i więcej się już nie podniósł. Skrzynie, które dźwigał zsunęły się z jego boków na zie-
mię roztrzaskując się a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem. Król nie za-
trzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń a wszystkie wielbłądy były i tak przecią-
żone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i gierm-
kom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać. Podczas, gdy poszukiwali chciwie 
łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą podróż po pustyni. Spostrzegł jed-
nak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim 
spocony i zdyszany jeden z jego paziów. - A ty - zapytał go monarcha - nie zatrzymałeś się, 
by pozbierać bogactwa? Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą: - Ja idę za moim 
królem!!! A może i ty pozostajesz gdzieś na pustyni? Idź za Twoim Królem, bo w przeciwnym 
razie zostaniesz sam na pustyni - a wtedy bogactwa nic nie będą znaczyć!     /Bruno Ferrero/ 

 


