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Jezus, przyjmując ludzką naturę, prawdziwie chciał
dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł
drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia
od grzechu. Przychodząc do Jana, bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do drzewa
krzyża. On jest jednym z nas, nasz Bóg prawdziwie jest
Emmanuelem, Bogiem bliskim nam we wszystkim. On,
umiłowany Syn Ojca, sprawił, że my wszyscy otrzymaliśmy przybrane synostwo. W Nim i dzięki Niemu staliśmy
się domownikami Boga (por. Ef 2, 19). Choć ze względu
na naszą słabość każdy z nas wielokrotnie potrzebuje zanurzać się w wodach Jordanu, to nic nie może odebrać
nam godności dzieci Bożych.
Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam wzrastać
w godności dzieci Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali
się do Ciebie. Niech wody chrztu, w których zostaliśmy
zanurzeni, poprzez nasz udział w świętych misteriach obmywają nas z grzechu każdego dnia.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Jeżeli chcecie, by wasze życie było
radosne i spokojne, musicie starać się żyć
w Łasce Bożej.”
św. Jan Bosko
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Obrodziło… śniegiem po pas ...
Zadania
zostały
przydzielone,
materiały
rozdane, role wyuczone
i… no właśnie pogoda
spłatała nam figla, darząc
nas przepięknym, puszystym śniegiem. Gra terenowa o Dobrawie i Mieszku
została zatem przeniesiona, a zuchy z gromady Rysie ruszyły na stok kiczorki. W ruch poszły sanki,
jabłuszka,
śniegoloty
i worki wypchane sianem.
Po wybudowaniu mini
skoczni rozpoczęliśmy za-

wody w skokach. Najdalej
skoczył druh Patryk, tracąc przy tym sanki, najpiękniej druhna Kinga. Pogorszenie pogody w postaci wzmagającej się śnieżycy przyśpieszyło
zakończenie
zbiórki. Regeneracja sił w harcówce, łyk wody, tradycyjna
iskierka i do domu.

Biało czerwonej czar ...
Na najbliższą zbiórkę przynosimy ze sobą igłę
i nici. A jaki kolor? A po
co nam igły i nici? dopytywały niecierpliwie zuchy.
Będziemy szyć biało czerwone opaski, na mundury
i hełmy – tak odpowiedziałem. Wszystko to w związku ze zbliżającym się konkursem piosenki patriotycznej w której wy, jako
klasa i jednocześnie Gromada Zuchów będziecie
uczestniczyć.
W sobotnie przedpołudnie harcówka wypeł-

niła się zuchami i po krótkim instruktażu i rodzajach
ściegów, sposobie trzymania igły, nawlekania nici,
przystąpiliśmy do szycia.
Okazało się to dla niektórych trudnością niemałą.
Wprawdzie bolały oczy od
nawlekania
nici,
a palce od licznych
ukłuć,
lecz
po
dwóch godzinach
światło dzienne ujrzały pierwsze owoce pracy. Do doskonałości wiele im
brakowało,
lecz
pierwsze koty za

płoty, coś musi pozostać do
pracy na następną zbiórkę.

ks. Jarosław Wnuk
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Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza
Filmowy Klub Dyskusyjny serdecznie zaprasza
na film pt. „Wszystko
o człowieku” . Film kategorii dokument, rok produkcji
2008, produkcja USA. Reżyseria Charles Kinnane.
Czas trwania 96 min.
W rolach głównych: Jeffrej
Azize, Clifford Azize
Film
opowiada
prawdziwą historię dwóch
młodych ludzi, którzy pewnego dnia, obserwując otaczającą ich brutalną rzeczywistość, zaczynają zadawać
sobie pytanie o sens życia.
Docierają do wniosku, iż
pragną doświadczać człowieczeństwa we wszystkich
jego przejawach. Na początek postanawiają doświadczyć bezdomności. Wraz
z towarzyszącą im ekipą
filmową wyruszają na ulice
Nowego Jorku, by
przez kilka tygodni
żyć tak samo, jak zamieszkujący je bezdomni. Śpią na ulicy,
żebrzą o jedzenie,
marzną na mrozie,
rozmawiają z innymi
ludźmi żyjącymi niejako poza społeczeństwem. Po kilku tygodniach takiej egzystencji niespodziewanie udaje im się wyjechać do Peru wraz
z organizacją charytatywną. Tam spędzają
sporo czasu w klinice
dla ciężko chorych
dzieci pozostawionych
lekarzom i wolontariuszom
z braku możliwości ich le-

czenia. Dzieci te, niejednokrotnie okaleczone nie tylko
przez naturę, ale również
przez innych ludzi nigdy nie
tracą radości życia, nawet w
obliczu cierpienia. Bohaterów opowieści uczy to pokory i poszanowania dla
każdego istnienia. Po pewnym czasie okazuje się, iż
wraz z poznanymi ludźmi
mogą pojechać w kolejną
podróż, tym razem do Afryki, gdzie odwiedzają kolonię trędowatych. Opowieść
o pełnych wzruszeń podróżach przeplatają tu wątki
biograficzne bohaterów każdy z nich opowiada swoją historię
Serdecznie zapraszam
Bogdan Siedlecki

Modlitwa noworoczna
Dzięki Ci, Panie Boże za wszystko
czegośmy w minionym roku doznali i za to, żeśmy Nowego Roku
doczekali.
Stary Rok, to już historia
bez względu na wydarzenia,
czas płynie - pozostają jedynie,
czasem radosne a czasem smutne
wspomnienia.
W Nowym Roku, nie skąp nam
Panie swoich darów. Przymnóż
nam wiary i daj łask wiele czcigodnym księżom i nam, gromadzącym
się w Twoim kościele.
Pojednaj skłóconych, zwaśnionym
rękę podaj niech w naszych sercach, Boży pokój zagości naucz
nas czynić dobro i naucz nas pięknej miłości.
Niech w roku, który jest nam na
nowo dany umilkną wszelkie spory, jakie trwały do tej pory niech
otworzą się nasze serca, nasze
oczy, abyśmy wokół siebie umieli
dostrzec Twoją mądrość Panie.
I Ciebie, u drugiego człowieka,
jemu podarować swój czas i dobre
słowo, dać uśmiech na który czeka.
I nie dozwól, abyśmy ten rok zmarnowali, ale w dobrych postanowieniach wytrwali.
Dopomóż nam dostrzec piękno
Twojego stworzenia i cudów doskonałości a w tych trudnych czasach niech Boży Duch w Naszej
parafii zagości
Maria Faran

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU
PAŃSKIEGO
Rok A

1.

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu,
gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per
annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania
Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój
Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także
o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy
godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie
chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania
się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się
od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem
Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe,
prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na
moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy
posłani do świata.

3.

W sobotę i niedzielę będzie kolędował nasz chór parafialny,
zebrane ofiary zostaną przeznaczone na budowę parkingu
przy kościele.

4.

W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
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