
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

(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 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 

Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, 

Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, /o Nim/ pouczył. 
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4 stycznia 2009 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU 

PAŃSKIM     Rok B 

 

Dary: 
„Złoto, kadzidło i mirra” 

 

ZŁOTA  MYŚL  
Szukali Dziecka, jakby 

szukali sensu.  
I gdy znaleźli Dziecko, 
oddali Mu to, co mieli.  

I znaleźli sens.  
Mieć jest tylko posiadaniem,  
a dawanie jest bogactwem. 
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Rzecznik Episkopatu 

podsumowuje rok 2008 w Kościele 

 
Rok Świętego Pawła i synod biskupów na 

temat Słowa Bożego, a także beatyfikacja ks. 

Michała Sopoćki i nagroda Templetona dla 

ks. prof. Michała Hellera – to zdaniem 

rzecznika Episkopatu ks. Józefa Klocha 

radosne wydarzenia roku 2008. Cieniem na 

mijający rok kładzie się odrzucenie przez 

posłów dnia wolnego w święto Trzech Króli i 

zawirowania wokół działalności Komisji 

Majątkowej.  
     - Niewątpliwie najważniejszymi wydarzeniami 

w Kościele powszechnym w roku 2008 był Rok 

Świętego Pawła, który wciąż trwa, kongres 

eucharystyczny w Kanadzie i Światowe Dni 

Młodzieży w Sydney – wylicza rzecznik 

Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Józef Kloch. 

- Nie możemy też zapominać o synodzie biskupów 

o Słowie Bożym, który miał miejsce w Watykanie 

- dodaje. - Te tygodnie pracy biskupów, wymiana 

doświadczeń i końcowy dokument niewątpliwie 

zwróciły uwagę wszystkich w Kościele na rolę 

Słowa Bożego. Duchowny zaznacza, że z 

synodem biskupów o Słowie Bożym niewątpliwie 

można łączyć Rok św. Pawła. - Czytanie Listów 

św. Pawła jest bardzo istotne, a synod powiedział 

nam jasno, że najważniejszą rzeczą jest właśnie 

lektura Słowa Bożego i znaczenie tegoż Słowa 

Bożego w życiu i misji Kościoła.  

Wydarzenia te znajdują swój wyraz także w 

rzeczywistości Kościoła w Polsce. 

Podejmowanych jest szereg inicjatyw 

popularyzujących Biblię i lekturę duchową. We 

wszystkich diecezjach w kraju działa Dzieło 

Biblijne im. Jana Pawła II, którego statut został 

zatwierdzony w tym roku przez biskupów na czas 

nieokreślony. Jest to istotne podkreślenie, że 

Dzieło to przyjęło się w diecezjach. W tym roku 

zwieńczone zostały też trwające 12 lat prace nad 

nowym przekładem Pisma Świętego. „Biblia 

paulińska” ukazała się w listopadzie, a 

nowatorstwo tego przekładu polega na jego 

komunikatywnym, literackim i artystycznym 

charakterze z jednoczesną dbałością o wierność 

oryginałowi. – Z pewnością odświeżony język 

polski, bardziej komunikatywny i pozbawiony 

archaizmów, a także obszerne komentarze, które 

towarzyszą temu wydaniu, będą dla wielu zachętą 

do lektury Pisma Świętego na co dzień – wskazuje 

ks. Kloch.  

 

Rzecznik Episkopatu podkreśla wagę dokumentu 

Stolicy Apostolskiej, który ukazał się w ostatnim 

czasie. Mowa o instrukcji Kongregacji Nauki 

Wiary „Dignitas personae”, poświęconej bioetyce. 

- W Polsce akurat instrukcja ta zyskała 

niespodziewanie tło w postaci dyskusji o 

zagadnieniach bioetycznych, zwłaszcza o problemie 

związanym z in vitro i brakiem prawa w Polsce na 

ten temat. Niewątpliwie sam dokument jest ważny, 

ale przedstawienie go przez Zespół Ekspertów 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, 

który po raz pierwszy po ukonstytuowaniu się zabrał 

głos, to punkt ciężkości bardzo istotny dla tego co 

dzieje się w kraju – dodaje ks. Kloch. – Projekt 

komisji powołanej przez premiera ma być 

przekuwany na ustawę. Z pewnością Kościół ma 

wiele do powiedzenia w kwestii zagadnień 

bioetycznych, zwłaszcza oceny etycznej. O ile 

Kościół nie ingeruje w kwestie związane z 

konkretnymi rozwiązaniami, o tyle zawsze 

rezerwuje sobie prawo do oceny moralno-etycznej 

zagadnienia. Zwłaszcza jeśli są to sprawy tak istotne 

jak życie człowieka – podkreśla rzecznik 

Episkopatu.  

Wśród istotnych wydarzeń mijającego roku ks. 

Kloch wymienia także uroczystości beatyfikacyjne 

ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Siostry 

Faustyny i orędownika Bożego Miłosierdzia. – Po 

tylu latach od jego śmierci widać jak ten kult 

rozrasta się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie 

– mówi rzecznik.  

Decyzją Episkopatu rok ten był przeżywany jako 

Rok Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, z racji 

jubileuszu 150-lecia PDMD w Polsce. Zaistniało 

ono w czasie zaborów w Krakowie, dzieło to 

prowadziły siostry szarytki, i do dziś pomaga 

dzieciom z krajów misyjnych na całym świecie. – 

PDMD jest jednym z dzieł służących bezpośrednio 

papieżowi – zaznacza ks. Kloch, informując 

jednocześnie o liście do Papieskiego Dzieła 

Misyjnego Dzieci w Polsce z Sekretariatu Stanu 

Stolicy Apostolskiej. Abp Fernando Filoni zaznaczył 

w nim, że Benedykt XVI życzy, „aby to Dzieło 

nadal rozwijało się w Polsce i stało się kolebką 

nowych powołań misyjnych”.  

Rzecznik przypomina, że jubileusz 70-lecia urodzin 

obchodził w tym roku nuncjusz apostolski abp Józef 

Kowalczyk. Kard. Józef Glemp, prymas Polski, 

świętował zaś 25 lat kardynalatu. – Przewodniczący 

polskiego Episkopatu, abp Józef Michalik, składając 

życzenia kard. Józefowi Glempowi podkreślił jego 

pracowitą, dynamiczną i pokorną obecność w życiu 

Kościoła w Polsce i na świecie, w życiu i w 

ważnych wydarzeniach Ojczyzny – przypomina ks. 

Kloch. 

  

Omawiając relacje państwo-Kościół, rzecznik 

Episkopatu zwraca uwagę, że dwa spotkania 

przedstawicieli rządu i Episkopatu zaowocowały 

deklaracją Komisji Wspólnej dotyczącą polityki 

prorodzinnej. – Istotne jest to, że zostały jasno 

wypunktowane priorytety polityki prorodzinnej. Co 

więcej, został określony czas, kiedy one będą 
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zamieniane na ustawy. Miejmy zatem nadzieję, że 

są to nie tylko deklaracje, ale będą to konkretne 

rozwiązania związane ze wsparciem np. rodzin 

wielodzietnych – mówi duchowny. Jak zaznacza 

ks. Kloch mocno zaznaczyły się spory o Komisję 

Majątkową. - Jest to węzeł gordyjski, który trudno 

rozwiązać. Są na pewno sposoby, by te problemy 

zakończyć, ale jest to bardzo trudne – ocenia 

rzecznik KEP. Jak dodaje cieniem na mijający rok 

kładzie się także odrzucenie przez posłów 

przywrócenia dnia wolnego w święto Trzech Króli 

już po pierwszym czytaniu projektu ustawy i 

niedopuszczenie do dyskusji nad nim. – Biskupi 

polscy kilkakrotnie wyrażali swoje poparcie dla 

tego projektu – mówi rzecznik. Wskazuje też, że 

wysuwane argumenty ekonomiczne nie są 

wystarczające, a Episkopat nadal popiera 

przywrócenie w święto Trzech Króli dnia wolnego 

od pracy, który został zniesiony przez władze 

komunistyczne w 1960 roku.  

Ks. Kloch zwraca uwagę na docenienie dorobku 

polskich duchownych za granicą, czego 

przykładem jest nagroda Templetona, zwana 

„religijnym Noblem”, dla ks. prof. Michała 

Hellera czy powołanie ks. Piotra Mazurkiewicza 

na sekretarza generalnego ComECE (Konferencja 

Episkopatów Wspólnoty Europejskiej).  

 

 

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

dniem wsparcia polskich 

misjonarzy 

 
W uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną 

popularnie świętem Trzech Króli, w kościołach 

całej Polski zbierana jest składka na rzecz misji. 

Środki przeznaczane są na wspieranie działalności 

polskich misjonarzy oraz na utrzymanie Centrum 

Formacji Misyjnej, gdzie odbywa się 

przygotowanie do pracy misyjnej. Tegoroczna 

zbiórka przebiega pod hasłem „Oni czekają na 

Nadzieję”. Te słowa towarzyszą też rozpoczętej w 

Nowy Rok akcji „Misyjny SMS”.  

  

Przypadająca 6 stycznia uroczystość Objawienia 

Pańskiego, która zamyka cykl świąteczny Bożego 

Narodzenia, jest również dniem związanym z 

misjami i głoszeniem Ewangelii całemu światu. 

Jest to dzień misji, ponieważ upamiętnia pierwsze 

zetknięcie się pogan z Chrystusem. Jego wyrazem 

jest pokłon złożony Zbawicielowi przez Trzech 

Mędrców ze Wschodu. Ofiary zbierane wówczas 

na tacę w polskich parafiach będą przeznaczone na 

tzw. fundusz misyjny, służący polskim 

misjonarzom. Dzięki niemu funkcjonuje też 

Centrum Formacji Misyjnej. Święto Trzech Króli 

to również okazja do tego, aby informować o 

działalności polskich misjonarzy i w sposób 

szczególny pamiętać o nich w modlitwie.  

Nową inicjatywą Komisji Episkopatu Polski ds. 

Misji, łączącą się ze zbiórką organizowaną 6 

stycznia na rzecz misji, jest akcja „Misyjny SMS”. 

Od 1 stycznia 2009 r. można wspomóc polskich 

misjonarzy, wysyłając SMS o treści „Misje” na 

numer 72032. Specjalny numer charytatywny 

uruchomiony został przy współpracy z operatorami 

sieci komórkowych Era, Plus, Play i Orange. Koszt 

SMS-a to 2,44 zł z VAT. Operatorzy nie będą 

pobierać prowizji, stąd cała suma (potrącona o 

podatek VAT) przeznaczona zostanie na pomoc 

misjom. Akcja potrwa do 31 października br.  

***  

Każdego roku Komisja Episkopatu Polski ds. Misji 

przeznacza na pomoc polskim misjonarzom około 4 

mln zł. Pieniądze te finansują m.in. projekty 

medyczne, edukacyjne i charytatywne w krajach 

misyjnych, a także wspierają działalność Centrum 

Formacji Misyjnej w Warszawie, które 

przygotowuje misjonarzy do ich przyszłej pracy.  

 

Obecnie na misjach w 94 krajach świata pracuje 

2117 polskich misjonarzy. W tej liczbie jest 304 

księży diecezjalnych (tzw. fideidonistów), 1144 

księży i braci zakonnych, 635 sióstr zakonnych oraz 

34 osoby świeckie. Komisja Episkopatu Polski ds. 

Misji wspiera pracę ewangelizacyjną misjonarzy i 

pomaga im w budowie i utrzymaniu kościołów, ale 

także w prowadzeniu szpitali, szkół, przedszkoli i 

domów opieki, w walce z głodem i ubóstwem ludzi, 

wśród których żyją i pracują.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Centrum 

Formacji Misyjnej, działającego już od 25 lat. 

Komisja Misyjna Konferencji Episkopatu Polski 

powołała CFM do istnienia w 1984 r. Jego celem 

jest przygotowanie nowych misjonarzy spośród 

księży diecezjalnych, zwanych fideonistami, osób 

świeckich, a także zakonnych, których 

zgromadzenia nie dysponują własnymi ośrodkami 

formacji misyjnej. Centrum Formacji Misyjnej służy 

także swą gościnnością misjonarzom, 

przebywającym w Polsce.  

 

Polskie Centrum Formacji Misyjnej jest 

ośrodkiem międzynarodowym, jednym z 

nielicznych na świecie, jeśli chodzi o 

przygotowanie przyszłych misjonarzy. Dotąd 

przygotowywali się w CFM misjonarze 

pochodzący przede wszystkim z Polski, ale także 

Słowacji, Ukrainy i Litwy.  
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Wstęp do Mszy świętej: W pierwszą niedzielę Nowego Roku stajemy przed Panem, 

Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwalę i uwielbienie. 

U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego 

dnia świętego, że bez ważnej przyczyny nie opuścimy nigdy mszy świętej, że w 

dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. 
 

1. Dziś obchodzimy drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Składka dzisiejszej 

niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Po Mszy św. o 

godz. 11.00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca.  

 

2. Dzisiaj  o godz. 15.00 – odbędzie się próba Jasełek w świetlicy. Uczniowie naszej 

szkoły proszeni są o obowiązkowe przybycie. 
 

3. We wtorek (6.01.) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, „Trzech Króli”. 

Po Mszy św. o godz. 11.00 dokonamy poświęcenia: wody, kredy i kadzidła. Modlimy 

się również za misje i misjonarzy, aby wszędzie dotarła Dobra Nowina o Jezusie 

Chrystusie. Składka w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby misji. Także w tym 

dniu po mszy św. o godz. 16.00 – uczniowie naszej szkoły przedstawią jasełka oraz 

odbędzie się „spotkanie opłatkowe” – dla wszystkich naszych Parafian. Wszystkich 

serdecznie zapraszamy. 

  

4. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego i kończy się w liturgii okres Bożego 

Narodzenia, chociaż kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego. 

 

5. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Składamy 

serdeczne „Bóg zapłać” za życzliwe przyjęcie i gościnność oraz cenne uwagi i 

wszelkie ofiary, które w całości będą przeznaczone na budowę nowego kościoła. 

 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Bożenie 

Wiercińskiej i Angeli Hermanowicz. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła 

prosimy Panie: Agatę Hermanowicz i Barbarę Froń.  

7. Intencje mszalne: 
Niedziela (4.01)        - godz.  11

00
    O zdrowie i błog. Boże dla Damiana Łysyganicza z 

okazji 18 urodzin. 

Wtorek (6.01)          - godz. 11
00

   O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Janickich   

Niedziela 11.01)       - godz. 11
00

    

 
 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************* 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM   4.01.2009 

W tym tygodniu imieniny obchodzą  Angela Hermanowicz, Edward Borzęcki, Kacper 

Podstawski, Julian Zięba, Marcelina Łysyganicz, Jan Podraza.  Zapraszamy Solenizantów na 

Mszę św. w piątek  podczas której modlić się będziemy w ich  intencji. 

 

 

 


