
LITURGIA SŁOWA

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

3.01.2021 R. 

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 nie-

go. 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 chwa-

łę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

I czytanie:  Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147B 

II czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18; Ewangelia: J 1, 1-18 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Dzisiaj, 

w swojej Ewangelii s w. Jan nam przypomina, z e początkiem wszystkiego co 

zaistniało jest Bo g. On nie potrzebował ani czasu, ani materii, ani narzędzi; 

wystarczyło Jego Słowo, aby zaistniał wszechs wiat i wyłonił się z nicos ci. 

Aby zaistniało z ycie, kto re od Boga pochodzi i z Niego czerpie istnienie. Bo g 

nie tylko daje z ycie, ale jest ś wiatłoś cią, kto ra oś wieca kaz dego człowieka. 

A pomimo tego ludziom tak trudno było - i jest - przyjąc  tę niewypowiedzia-

ną miłos c . Dlatego Bo g decyduje się na cos  niezwykłego: Słowo śtało śię cia-

łem i zamieśzkało wśród naś. Emmanuel, Bóg z nami, chce dzielić z ludźmi ich 

ziemskie, przepełnione trudem i cierpieniem z ycie, aby pokazac  jak bardzo 

nas kocha, jak Mu na nas zalez y. Ż eby ukazac  człowiekowi prawdę o Bogu 

Ojcu, kto ry jest Miłos cią. Niestety, ludzkiej naturze skalanej grzechem, tak 

trudno uwierzyc  w tę Miłos c . Dlatego, chociaz  Słowo przyśzło do śwojej wła-

śności to śwoi Go nie przyjęli. Grzech i słaba wiara przesłaniają światłość 

prawdziwą i człowiek krocząc w ciemności błądzi i wybiera drogę, która pro-

wadzi go do nieszczęs cia. Dzis  ro wniez  wielu z nas omija to Słowo, kto re mo -

wi do nas przez Pismo s więte, kto re chce nas karmic  na Eucharystii, kto re 

chce wskazac  nam drogę.  

Panie, nie daj nam zagłodzic  naszych serc, abys my mogli w Twoim s wietle 

z yc  godnie i pięknie i czerpac  z Twojej pełni łaśkę po łaśce. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym po-

wiedziałem: 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 Je-

zusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 

o Nim pouczył. 

O co proszę? O głęboką radość i wdzięczność  

za dar obecności Słowa Bożego w moim życiu 

Rozpocznę medytację od pytan : Co mogę powiedziec  o moim dotychczaso-

wym z yciu z Jezusem? Ile znaczy Jego słowo dla mojego codziennego z ycia? 

Postaram się wniknąc  głębiej w te pytania. Spro buję na pis mie (w formie 



hymnu, wiersza, prostych sło w modlitwy) opowiedziec  Bogu moje dotych-

czasowe z ycie. 

„Na początku było Słowo” (w. 1). Kiedy po raz pierwszy dos wiadczyłem, z e 

Słowo Boz e przemo wiło do mnie z wielką mocą? Jakie to było poruszenie? 

Jaki moment w z yciu? Przypomnę sobie szczego ły i opowiem o nich Jezuso-

wi. 

„Wszystko przez nie się stało” (w. 2). Przypomnę sobie te chwile mojego 

z ycia, w kto rych wyraz nie poczułem, jak Bo g jest słowny: dawał mi słowo 

i potem się spełniało. Uwielbię Go za te chwile. 

„W Nim było z ycie, a z ycie było s wiatłos cią” (w. 4). Przywołam w pamięci 

i w sercu te słowa z Biblii, kto re są mi najdroz sze, poniewaz  rozbudziły we 

mnie dobre pragnienia, przyniosły nadzieję i rados c  z ycia, dały duz o s wiatła 

w zrozumieniu trudnych prawd. Jakie to są słowa? 

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga” (w. 6). Kto był dla mnie człowie-

kiem posłanym od Boga, kto ry pomo gł mi Go odnalez c , bardziej pokochac ? 

Wymienię po imieniu tę osobę i podziękuję Bogu za dar jej obecnos ci 

w moim z yciu. 

„A swoi Go nie przyjęli” (w. 11). Czy są takie słowa Jezusa, kto rych nie po-

trafi ę przyjąc  i kto re odrzucam? Podziękuję Mu za kaz de wymagające słowo, 

kto re potrafi łem przyjąc . Poproszę Go, aby pomo gł mi przyjąc  te słowa 

z Ewangelii, kto re są dla mnie najtrudniejsze Wypowiem je przed Nim? 

Będę prosił Jezusa, aby rozmiłował mnie w częstej modlitwie przedłuz onej, 

w rozwaz aniu i kontemplowaniu Jego Słowa: „Spraw, aby Twoje Słowo było 

w moim z yciu zawsze pierwsze!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 

Okres Boz ego Narodzenia to uprzywilejowany czas kontemplacji tajemnicy 

Słowa Wcielonego. Czytanie z Księgi Syracydesa wychwala przymiot Boz ej 

Mądros ci, kto ra znalazła wyraz w dziele stworzenia oraz wybraniu i powoła-

niu Izraela jako s wiadka Jedynego Boga. Lud Boz ego wybrania podjął odpo-

wiedzialnos c  karmioną wiarą i poboz nos cią, kto rych centrum stanowiła 

s wiątynia jerozolimska. Przez wieki stanowiła mieszkanie Boga, w kto rym 

odbierał On czes c  oraz udzielał przebaczenia grzecho w. „Żapus ciwszy korze-

nie w sławnym dziedzictwie”, Mądros c  kierowała nadzieje Izraela ku przy-

szłos ci, gdy zamieszkanie Boga z ludz mi przybierze nowy kształt i stanie się 

jeszcze głębsze. 

Słowa Psalmu 147 są przeplatane wyznaniem: „Słowo Wcielone ws ro d nas 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

W 1129 r. procesja z Jej relikwiami powstrzymała epidemię zatruć spo-

ryszem (pasożytniczym grzybem atakującym zboża), dziesiątkującą lud-

ność Paryża. 

Genowefa urodziła się w 422 r. w Nanterre pod Paryz em. Pochodziła z ry-

cerskiego rodu. Gdy miała siedem lat, przybył do jej rodzinnej wioski s w. 

German, biskup Auxerre, w celu zwalczania herezji Pelagiusza (kto ry kwe-

stionował dziedziczenie grzechu pierworodnego i potrzebę łaski us więcają-

zamieszkało”. To, czego dokonał Bo g, przewyz szyło wszystkie nadzieje 

i oczekiwania biblijnego Izraela. Absolutnie wyjątkowym mieszkaniem Boga 

stało się ciało Najs więtszej Maryi Panny, kto ra wydała na s wiat Syna Boz ego. 

Narodziny Jezusa to nie tylko wydarzenie historyczne, kto re nalez y wspomi-

nac , lecz takz e doniosłe zobowiązanie do wdzięcznos ci Bogu i odwzajemnia-

nia Jego miłos ci. Jerozolima, miasto s więte, zyskała nowy tytuł do chwały. 

Skoro Bo g nas napełnił „wszelkim błogosławien stwem duchowym”, powin-

nis my byc  – jak napisał s w. Paweł – „s więci i nieskalani przed Jego obliczem”. 

By tak się stało, trzeba otworzyc  się na Mądros c , kto ra pozwoli rozpoznac  

i przyjąc , kim naprawdę jestes my, a takz e pełniej poznac  Boga, kto rego mi-

łos c  jest ostatecznym powodem wcielenia Chrystusa. 

Podniosłe słowa Prologu Ewangelii według s w. Jana stanowią nowotesta-

mentowy odpowiednik hymnu ku czci Boga Stwo rcy z początku Księgi Ro-

dzaju. Poetycko wysławia on dzieło stworzenia s wiata i człowieka, zas  hymn 

otwierający czwartą Ewangelię kanoniczną wysławia dzieło zbawienia urze-

czywistnione przez wcielenie Syna Boz ego. W czasach Starego Testamentu 

Bo g wybrał zamieszkiwanie w Namiocie Spotkania podczas wędro wki Izrae-

lito w do ziemi obiecanej, a następnie uczynił swoim domem s wiątynię jero-

zolimską. Gdy nastała rzeczywistos c  Nowego Testamentu, obecnos c  Boga 

ws ro d ludzi stała się znacznie bardziej widoczna, bo Syn Boz y stał się jed-

nym z nas. Jednak od samego początku obok rados ci i akceptacji pojawiły się 

zwątpienie, sprzeciw i odrzucenie. Wyraz ają to pełne bo lu słowa: „Na s wiecie 

było Słowo, a s wiat stał się przez Nie, lecz s wiat Go nie poznał. Przyszło do 

swojej własnos ci, a swoi Go nie przyjęli”. Ż powodu tego rozdarcia tym więk-

sze znaczenie ma przyjęcie z wiarą Boga, kto ry stał się człowiekiem, pona-

wiane przez kaz de pokolenie chrzes cijan. Jest wspomagane przez Mądros c  – 

tę samą, kto ra od początku s wiata odgrywa rolę przewodnika ludzkos ci 

w drodze do Boga i dos wiadczenia rados ci ze spotkania z Nim. 
ks. prof. Waldemar Chrostowski 



cej). Dziewczynka stała ws ro d tłumu, kto ry zgromadził się woko ł s wiątobli-

wego przybysza. S w. German dostrzegł ją i przepowiedział, z e zostanie s wię-

tą. Ofiarował jej takz e krzyz , z kto rym Genowefa nie rozstawała się nigdy. Ża 

zezwoleniem rodzico w oddała się uczynkom pokutnym i dziełom miłosier-

dzia. Po s mierci rodzico w udała się do Paryz a, gdzie zamieszkała ze swoją 

matką chrzestną. Tam z rąk miejscowego bisku-

pa otrzymała welon dziewicy pos lubionej Panu 

Bogu. Niedługo zaczęła gromadzic  woko ł siebie 

inne kobiety i zaprawiac  je do podobnego trybu 

z ycia. Utrzymywały się one z pracy swoich rąk, 

a wolny czas pos więcały odwiedzaniu chorych, 

niesieniu pomocy opuszczonym. Prowadząc z y-

cie ascetyczne, pełne gorliwos ci i wyrzeczen , Genowefa oddziaływała szero-

ko poprzez swoją duchowos c . Kilkakrotnie stawała się wybawicielką Paryz a.  

W roku 451 w mies cie powstał popłoch na wies c  o nadciągających Hunach 

pod wodzą Attyli - obawiano się najazdu hordy. Genowefa zachęcała do za-

chowania spokoju, przepowiadając, z e Bo g ochroni miasto, jes li jego miesz-

kan cy podejmą modlitwę i post. Rzeczywis cie, Attyla skierował swoje wojsko 

w inną stronę. Ominął Francję i udał się do Italii. Gdy mieszkan com Paryz a 

groził gło d, zorganizowała flotyllę rzeczną, kto ra zaopatrzyła miasto w z yw-

nos c . Do ubogiego domku Genowefy przychodzili nie tylko ludzie pros ci, ale 

takz e i moz ni, by prosic  ją o modlitwę i radę. Ws ro d nich znalez li się ro wniez  

kro lowie Francji - Childeryk i Chlodwig. Pan Bo g nie szczędził Genowefie 

trudnych pro b. Dręczyły ją liczne dolegliwos ci fizyczne, kto re znosiła z hero-

iczną cierpliwos cią. Spotykały ją niemniej przykre przes ladowania ze strony 

przewrotnych ludzi. Okrzyczano ją nawet czarownicą i usiłowano spalic . 

Żmarła w sędziwym wieku 3 stycznia 500 lub 502 r. Pochowano ją na pod-

miejskim cmentarzu Lucotius, nazwanym po z niej jej imieniem. Kro l Chlo-

dwig I wznio sł tam kos cio ł pod jej wezwaniem. Od XII w. opiekę nad jej kul-

tem sprawowali kanonicy zwani genowefianami. W 1757 r. rozpoczęto budo-

wę klasycystycznego kos cioła s w. Genowefy, kto ry w czasie rewolucji francu-

skiej zmieniony został na Panteon. W 1793 r. spalono jej relikwiarz. Obecnie 

miejscem jej kultu jest paryski kos cio ł s w. Stefana ze Wzgo rza (St. Etienne-

du-Mond), gdzie znajdują się resztki zniszczonego sarkofagu. Corocznie od 

3 do 12 stycznia trwa w nim uroczysta nowenna ku czci gło wnej patronki 

miasta. Genowefa jest patronką dziewic, pasterzy, producento w s wiec wo-

skowych, rybako w, rzemies lniko w, włas cicieli składo w win i z ołnierzy. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  W środę, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. 

W całym Kos ciele jest to Dzien  Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym dniu przy-

pada 7. rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry Św. Mikołaja 

w Bielsku-Białej naszego Biskupa Ordynariusza Romana Pindla. Módl-

my się w intencji naszego Pasterza oraz całej diecezji. Składka w tym dniu 

przeznaczona jest na cele misyjne. Msze s więte odprawimy w następującym 

porządku niedzielnym: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 

się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Żapraszamy do wspo lnej mo-

dlitwy. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się 

za wszystkich powołanych do słuz by w Kos ciele oraz pros my o nowe powo-

łania kapłan skie, zakonne i misyjne. 

  Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-

łach. W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przeby-

wać 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiąz-

ku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. 

w pierwszej kolejnos ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazan . Pierwszen stwo mają ci, kto -

rzy zamo wili intencje mszalne. Ufamy, z e pozostaniemy w modlitewnej 

wspo lnocie  poprzez udział w Eucharystii na parafialnym kanale YouTube. 

  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rok 

moz na zamawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Po-

trzebne dokumenty oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt 

z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

  Odwiedziny chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 

z duszpasterzami. 

  Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na ogrze-

wanie obiekto w kos cielnych.  Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na kon-

to parafialne. Ża tydzien  niedzielna ofiara będzie przeznaczona na Semina-

rium Duchowne. 

  W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, kto re kon -

czy okres Boz ego Narodzenia. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 04.01    

6.00   za zm. ojca Jo zefa 

18.00 1. za zm. Arkadiusza Jaska; 2. za zm. Marię Rozmus Bajorek 

WTOREK - 05.01     

6.00   za zm. Wiesława Szymalę 

18.00 1. za zm. Wandę Kucharczyk; 2. za zm. Andrzeja Mikołajczyka 

ŚRODA - 06.01 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

7.30   za zm. Marię Donocik 

9.00   1. za zm. Tadeusza Jo z wika w 15 r. s m.; 2. za zm. Kacpra Grzeszka 

10.30 1. za zm. Henryka Wanata; 2. za zm. Mariana Szlago ra 

12.00 za zm. Tadeusza Jakubca 

18.00 za zm. Jana Hrapkowicza 

CZWARTEK - 07.01     

6.00   za zm. Wojciecha Janika w 1 rocz. s m. 

18.00 za zm. Stefanię Szendzielarz w 31 r. s m., męz a Jana, synową Lucynę,   

      syna Andrzeja i zięcia Jana 

PIĄTEK - 08.01       

6.00   za zm. Żofię i Jana Magiero w z synem Marianem 

18.00 za zm. Tadeusza Palecznego 

SOBOTA - 09.01     

6.00   1. o mądros c , s więtos c  i odwagę dla kapłano w 

      2. za zm. Żofię i Mariana Więcławo w 

18.00 1. Dzięk. za wszelkie dobro z pros bą o łaskę zdrowia dla Wiktora  

      2.  za zm. Żofię i Jana S losarczyko w 

NIEDZIELA - 10.01 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

7.30   za zm. Danutę Mendroch 

9.00   1. za zm. Emilię Baluk i Izabelę Szypkowską; 2. za zm. Halinę Mas niak 

10.30 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i zdrowie dla  Marioli i Piotra z ok. 39 r. s l.  

      i całej ich rodziny 

      2. za zm. Jacka Olmę w 3 rocz. s m. i zm. z rodziny  

12.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i zdrowie dla Władysława z ok. 80 r. ur. 

      2. za zm. Marię Szutkowską 

18.00 za zm. rodzico w Kamilę i Henryka Machnero w 

19.30 za zm. Jerzego Jabłon skiego  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 J 3, 7-10; Pś 98; J 1, 35-42 

Wtorek: 1 J 3, 11-21; Pś 100; J 1, 32-51 

Środa: Iz 60, 1-6; Pś 72; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 

Czwartek: 1 J 3, 22 - 4, 6; Pś 2; Mt 4, 12-17. 23-25 

Piątek: 1 J 4, 7-10; Pś 72; Mk 6, 34-44 

Sobota: 1 J 4, 11-18; Pś 72; Mk 6, 45-52 

Niedziela: Iz 55, 1-11; Pś Iz 12, 2-6; 1 J 5, 1-9 

         Mk 1, 7-11 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do śoboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  śobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mśzą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i śobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy lośowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując śię 

z kśiędzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: kś. Probośzcz - 24, kś. Wieśław - 23, kś. Wojciech - 27,  

kś. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

