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DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (Rok A)
Czytanie z Księgi Syracydesa
(Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie)
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi
się 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 mnie stworzył

Psalm responsoryjny
Słowo Wcielone w nas zamieszkało

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Słowo Wcielone w nas zamieszkało
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

(Syr 24,
(Iż 1-2.
35, -7-4a)
8-12)

i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić
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

(Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))

Śle swe polecenia na krańce ziemi *
i szybko mknie Jego słowo.
Słowo Wcielone w nas zamieszkało

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Słowo Wcielone w nas zamieszkało

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
( Bóg

przeznaczył nas na przybrane
dzieci).
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego,
Jezusa Chrystusa; On 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 poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

(Ef 1, 3-6. 15-18)

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,
byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa,
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

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

(Por. 1 Tm 3,16)

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

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, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez

(J 1, 1-5. 9-14)

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.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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DZIELIMY SIĘ ŚWIĄTECZNYMI I JUBILEUSZOWYMI RADOŚCIAMI
W dniu 2019-12-26 o godz. 23:36 na adres Redakcji Naszej Familii stanowski_tadeusz@op.pl
napisał:
Kochani, będzie mi miło jak podzielę się z Wami piosenkami, które poruszyły moje serce. Pierwszym to odkrycie, światowej sławy piosenkarz Frank Sinatra zaśpiewał
po polsku fragment piosenki o Polakach wracających z zesłania. A drugie utwory, to
kolędy w wykonaniu jednego z najlepszych zespołów góralskich w Polsce z Beskidu
Śląskiego. Ich sposób śpiewania jest nie do podrobienia. Porusza głębokie struny mojej
duszy. Słuchając ich czuję, że wracam do domu, do dzieciństwa, do piękna i prostoty
ludzi żyjących w harmonii z przyrodą, Bogiem. Mam nadzieję, że wam się też spodoba.
Świątecznie pozdrawiam. Tadeusz.
Ever homeward. Frank Sinatra. Śpiewa w części po polsku.
https://youtu.be/vqd7jO4_i4c
https://www.youtube.com/watch?v=fqBT9PO8T4Q
W 1947 roku Frank Sinatra odegrał rolę księdza w filmie "The Miracle of the Bells". W filmie
wykonywany jest utwór "Ever Homeward", angielska wersja starej polskiej piosenki "Powrót" Kazimierza Lubomirskiego”. Później, 8 grudnia 1947 Sinatra nagrał tę piosenkę z orkiestrą Axel Stordahl
dla wytwórni Columbia Records. W tym nagraniu Sinatra śpiewał ją zarówno w języku angielskim,
jak i polskim. W styczniu 1982 r. w czasie stanu wojennego zaśpiewał ją także w amerykańskiej telewizji w programie " "Let Poland Be Poland" (Niech Polska będzie Polską). Posłuchajcie...
Góralskie kolędowanie 2.Zespół "Równica" z Ustronia.
https://www.youtube.com/watch?v=qN8QisBdwq8
Piękne polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu regionalnego z Ustronia.

JUBILEUSZ „NASZEJ FAMILII”
Drodzy Parafianie i Czytelnicy. Na początku Nowego Roku 2020 otrzymujemy pierwszy numer gazetki parafialnej „Nasza Familia”. Jest to od początku numer 950. W wersji dwutygodnika numer 400. Dziękujemy i wspominamy. Dziękujemy Bogu i Najświętszej Rodzinie. Dziękujemy Redakcji
tygodnika rodzin katolickich „Źródlo” z pierwszym redaktorem dr. inż. Antonim Ziębą, który zachęcił
kilku parafian, którzy stali się pierwszymi redaktorami gazetki parafialnej „Nasza Familia”. Są to
wspaniali i ofiarni Anna Leokadia i Tadeusz Stanowscy. W kolejnych latach dołączali następni redaktorzy - członkowie zespołów i wspólnot parafialnych. Szczególnie dziękujemy drukarzom naszej gazetki panu Krzysztofowi Kordasowi i panu Zdzisławowi Chojnackiemu.
Z wdzięcznością wspominamy Kolporterki Prasy Katolickiej z panią Haliną i panią Barbarą,
które przez wiele lat w każdą niedzielę dyżurowały przy stoliku z tygodnikami i miesięcznikami katolickimi, abyśmy mogli po spotkaniu z Chrystusem na Mszy św. przynieść rodzinie dobre wiadomości i
pożyteczne treści: Źródła, Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, WPIS-u i innych tytułów.
Najświętsza Rodzino ze Świętym Michałem Archaniołem i z Błogosławionym Księdzem Bronisławem Markiewiczem, patronem styczniowym w naszym Sanktuarium, wspierajcie nas i przynoście
Błogosławieństwo Boże w Nowym Roku 2020.
Redakcja Naszej Familii
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Apostolstwo Modlitwy - Intencje Papieskie 2020 roku
Gdy modlimy się w intencjach Ojca Świętego, to jest to modlitwa w intencjach, które Papież
Franciszek wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie tylko za niego samego.

Styczeń 2020 Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali
pokój i sprawiedliwość na świecie.

Luty 2020 Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Marzec 2020 Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień 2020 Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone
opieką.

Maj 2020 Intencja ewangelizacyjna: za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec 2020 Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec 2020 Intencja powszechna: za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Sierpień 2020 Intencja powszechna: za ludzi morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami
oraz za ich rodziny.

Wrzesień 2020 Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Październik 2020 Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli
włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad 2020 Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Grudzień 2020 Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże
i przez życie modlitwy.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Z racji I niedzieli miesiąca odprawiamy adorację
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po każdej Mszy św.
2. Jutro 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia
Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św.
jak w niedzielę.
Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła.
3. Dzieci z Rodzicami zapraszamy na Mszę Świętą o
godz. 12.30. Zachęcamy żeby przynieść ze sobą
własnoręcznie wykonane korony. Po Mszy Świętej
dołączymy do VII Bieżanowskiego Orszaku Trzech

Króli, który uda się do kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Bieżanowie.
4. W niedzielę, 19 stycznia o godz. 15.00 w naszym
Sanktuarium odbędzie się IX Koncert Bożonarodzeniowy. Zapraszamy muzykalne dzieci i młodzież do
jego współtworzenia. Indywidualnych wykonawców
lub małe zespoły (rodzinne, czy klasowe) zgłaszamy
w zakrystii nawet w dniu koncertu. Oprócz wysłuchania kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży, będziemy mieli okazję pośpiewać tradycyjne kolędy i
pastorałki z dobrym podkładem muzycznym.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel (12) 658 03 50
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl; jjakubiec@kolping.pl

