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W Polsce 6 stycznia zwany jest œwiê-
tem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa
jednak przyby³ych ze Wschodu wêdrow-
ców królami, lecz Mêdrcami, oraz nie
podaje ich liczby. Mo¿na siê tylko do-
myœlaæ, ¿e by³o ich trzech, skoro przy-
nieœli trzy dary. Królami mog³a nazwaæ
ich tradycja pod wp³ywem Psalmu 72,
który znajduje siê w tekstach liturgicz-
nych tej uroczystoœci:

„Królowie Tarszisz i wysp przynios¹
dary, królowie Szeby i Saby z³o¿¹ da-
ninê”.

Imiona Kacper, Melchior i Baltazar
nadano Mêdrcom dopiero w IX w. Le-
genda g³osi, ¿e po powrocie do swoich
krajów królowie zrzekli siê tronów, aby
g³osiæ wiarê w Chrystusa.

Dary, jakie przynieœli Mêdrcy ma³emu
Jezusowi, maj¹ swoje znaczenie. Z³oto
oznacza, ¿e Jezus Chrystus jest Królem
ca³ego œwiata, kadzid³o mówi o Chrystu-
sie Kap³anie, zaœ mirra, balsam, którym
namaszczano zmar³ych, wskazuje na
ludzk¹ naturê Jezusa i w konsekwencji
zapowiada Jego œmieræ.

Od koñca œredniowiecza na pami¹tkê
tych darów œwiêcono pierœcionki jako
z³oto, ¿ywicê jako kadzid³o oraz ziarnka
ja³owca jako mirrê, a tak¿e dodatkowo
wodê na pami¹tkê chrztu Jezusa oraz kre-
dê. Dziœ œwiêcimy kadzid³o i kredê.

Nazwa „Objawienie Pañskie” t³umaczy
sens tej uroczystoœci:

Jezus Chrystus objawia siê œwiatu, to
znaczy, ¿e przyszed³ na ziemiê nie tylko
dla wybranego przez Boga narodu, ale
dla wszystkich ludzi, którzy kiedykol-

wiek ¿yli i bêd¹ ¿yæ. Taki wydŸwiêk maj¹
tak¿e teksty liturgiczne.

Szczególnie List do Efezjan podkreœla
wspó³uczestnictwo wszystkich ludzi w
³askach ofiarowanych przez Chrystusa.

Œwiêto to obchodzone na pocz¹tku roku
kalendarzowego jest pe³ne nadziei, uka-
zuje, ¿e zbawienie jest dla wszystkich, a
tak¿e otwiera nasze umys³y na perspek-
tywê wiecznoœci, pragn¹c ucieszyæ na-
sze serca myœl¹ o Królestwie Niebieskim,
które obwieszczamy innym przez ¿ycie
zgodne z Ewangeli¹.

Panie Jezu, pozwól nam z³o¿yæ Ci po-
k³on na wzór trzech Mêdrców; Niech
bêdzie on pe³en wiary, ¿e jesteœ Synem
Bo¿ym, który przyszed³, aby mnie odku-
piæ. Agata
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15 minutowe rozmyœlanie nad tajemnicami ró¿añcowymi, które spe³nimy indywidualnie.
  7.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do KOÑCA 2023 r.
  8.Parafialna Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finan-

sowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii – co pozwoli nam
przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

  9.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wy¿sze Œl¹skie Seminarium
Duchowne w Katowicach. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na
potrzeby naszego koœcio³a - na  prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej,
nowy ekran z wyœwietlaczem pieœni w koœciele oraz kaplicê Zmartwychwstania
w koœciele górnym. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 8 stycznia.

10. Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.

11. Kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolêda). Ministranci nie
bêd¹ pukaæ do ka¿dych drzwi a jedynie wyraŸnie zadzwoni¹ (sygnaturk¹)
na danym korytarzu. Mamy nadziejê i¿ szablony kolêdowe z naszej gazetki
parafialnej oraz informacje o terminach na facebooku, w gablotkach oraz stronie
internetowej wystarcz¹, aby w mi³ej atmosferze prze¿yæ spotkania kolêdowo dusz-
pasterskie. Odwiedziny duszpasterskie (kolêda) w tym tygodniu:
2/01/2023 r godz. 16.00 /poniedzia³ek/ Tysi¹clecia 47 (56-1,112-57,168-113, 224-169)
3/01/2023 r godz. 16.00 /wtorek/ Tysi¹clecia 41 (61 - 1, 121 - 62 , 166 - 122)

       Tysi¹clecia 25 (36 - 1)
4/01/2023 r godz. 16.00 /œroda/ Tysi¹clecia 78 (54-1,114-55,168-115,228-169)
5/01/2023 r godz. 16.00 /czwartek/ Z.Czarnego 4 (64 - 1, 128 - 65, 185 -129)

Tysi¹clecia 33 (36 - 1)
7/01/2023 r godz. 14.30 /sobota/ Z.Czarnego 6 (40 - 1, 88 - 41, 136 - 89, 194 - 137)
8/01/2023 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 2 (54 - 1, 114 - 55, 168 -

115, 228 - 169) oraz B. Chrobrego 4 B. Krzywoustego 2 i 4 (od góry)
12.Wychodz¹c naprzeciw g³osom parafian, pragniemy zaprosiæ na Msze Œwiête

kolêdowe, które zostan¹ odprawione 12.01 (czwartek), 13.01 (pi¹tek) i 14.01
(sobota)  o godz. 18.00. Wszystkich, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mogli przy-
j¹æ kolêdy zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii i Nabo¿eñstwie kolêdo-
wym podczas którego udzielimy indywidualnego b³ogos³awieñstwa zebranym
rodzinom oraz wrêczymy pami¹tki kolêdowe. Umo¿liwimy równie¿ mo¿liwoœæ
uzupe³nienia kartotek poprzez z³o¿enie danych na specjalnych kartkach.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (02 - 08 STYCZEÑ 2023)

PONIEDZIA£EK (02.01.2023 r.) - Wspomnienie œwiêtych Bazylego Wielkiego
      i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK

 7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)
2/za + mê¿a Huberta Kempnego w 6 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron,

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/za + Paw³a Milejskiego w kol. r. œm.
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - za + mamê Irenê Grabiec w 1 r. œm. i + tatê Mariana, z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego
WTOREK (03.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/za + Danutê Spitol (od £ukasza Szczepañskiego z dzieæmi)
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - do Mi³osierdzia B. za + mê¿a  Mieczys³awa Naczas we wspomnienie urodzin oraz

za ++ rodz. z obu stron, + brata Stefana, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla nich
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (04.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Ryszarda Noconia (od szwagierki Aleksandry z Anglii)

2/za + Stanis³awa Krzyszkowskiego (od Wandy Kolmas i rodziny Migdalskich)
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + mê¿a Jana Œwistek w 1 r. œm.

Homilia: W szkole Maryi i Józefa Jezus nauczy³ siê wype³niaæ wolê Ojca
CZWARTEK (05.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za ++ Edwarda i £ucjana, ++ ich rodziców: Stanis³awê i Franciszka

oraz Mariê i W³adys³awa
2/za + matkê Wandê Janik we wspomnienie urodzin
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 - o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne oraz w intencji s³u¿by litur-

gicznej, Bractwa Adoracji i ich rodzin
PI¥TEK (06.01.2023 r.) - UROCZYSTOŒÆ OBJAWIENIA PAÑSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich

rodzin, prosz¹c o Bo¿e b³og. w Nowym 2023 Roku w s³u¿bie dla naszej
wspólnoty (spotkani op³atkowe)

11.00 - intencja wolna
12.30 - intencja wolna
16.30 - Nieszpory kolêdowe

17.00 - intencja wolna
20.00 - za Parafian
SOBOTA (07.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  6.30 - Ró¿aniec wynagradzaj¹cy za zniewagi wyrz¹dzone Niepokalanemu Sercu Maryi
  7.00 1/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata

2/za + Mariê Palkê w 23 r. œm., + mê¿a Józefa, ++ córkê, syna, wnuków:
Mateusza i Wojciecha i wnuczkê Janinê

3/w intencji cz³onków Diakonii Porz¹dkowej dziêkuj¹c za okazan¹ ¿yczli-
woœæ, z proœb¹ o Bo¿e b³og.

4/intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Gabrielê Tomczyk we wspomnienie urodzin
NIEDZIELA (08.01.2023 r.) - ŒWIÊTO CHRZTU PAÑSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji Stanis³awa z ok. 70 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dotychczasowe ³aski

i zdrowie, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia Cho-
rych na dalsze lata ¿ycia dla solenizanta i ca³ej rodziny (Te Deum)

11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji Kacpra z ok. 18 r. ur. dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o Bo¿¹ opiekê, b³og. i dary Ducha œw. w doros³ym ¿yciu
17.00 - za + Wojciecha Froelicha (od rodziców Anetki)
20.00 - intencja wolna     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (1 stycznia 2023)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00. Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W dzisiejsz¹ niedzielê (1.01) rozpoczyna siê 2023 rok. Obchodzimy Uroczystoœæ
Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi oraz Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój. Koñczy siê
te¿ oktawa Bo¿ego Narodzenia. Nieszpory kolêdowe o godz. 16.30.

  3.W œrodê (04.01), o godz 17.30 zapraszamy na nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych. Homilia nt. W szkole Maryi i Józefa Jezus nauczy³ siê wype³niaæ wolê Ojca.

  4.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O godz.
17.30 odprawimy nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych.
O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, mini-
strantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania,
Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  5.W pi¹tek (6.01) obchodzimy Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech
Króli). Kolekta bêdzie zbierana na Misje. W tym dniu Msze œw. odprawiamy jak
w niedzielê. O godz. 9.30 odprawimy Mszê œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych prosz¹c o Bo¿e b³og. w s³u¿bie dla naszej
wspólnoty. Po Mszy spotkanie op³atkowe dla diakonii i grup.

  6.Pragniemy od nowego roku 2023 (od stycznia do maja) przez piêæ pierwszych sobót
miesi¹ca wynagradzaæ Niepokalanemu Sercu Najœwiêtszej Maryi Panny za grzechy
nasze i ca³ego œwiata. Najœwiêtsza Maryja Panna pragnie naszego zaanga¿owania w tê
misjê. Nabo¿eñstwa bêd¹ odbywaæ siê  o godz. 6.30. Przed Najœwiêtszym Sakramentem
odmówimy ró¿aniec, a o godz. 7.00 Msza œw. wynagradzaj¹ca. Do pozosta³ych warun-
ków dobrego odprawiania nabo¿eñstw nale¿¹ jeszcze: SpowiedŸ i  Komunia œw. oraz
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Z  PANEM  BOGIEM
W  NOWY ROK

Za nami kolejne Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Zamkn¹³ siê kolejny etap nasze-
go ¿ycia. Przekraczaj¹ce pó³noc wska-
zówki zegarów rozpoczê³y kolejny rok.
Powiesiliœmy na œcianach nowe kalenda-
rze. Coœ siê skoñczy³o, nadchodzi coœ
nowego.

„W pocz¹tku nowego roku jednego
mo¿emy byæ pewni, ¿e na pocz¹tku jest
Bóg i pod koniec roku bêdzie Bóg. Wie-
le si³ os³abnie, wielu ludzi odejdzie, wielu
zamknie swoje usta, przestanie mówiæ,
ale pozostanie Ten, który nie umiera, któ-
ry nie starzeje siê, któremu nie licz¹ siê
lata. Ten, który nadal pozostaje Mi³oœci¹,
nie s³abnie w mi³oœci, nie zmienia swo-
jego planu mi³owania i jednoczenia przez
mi³oœæ. On, niezmienny w swoich zamia-
rach, posy³a nam swojego Syna, który
wraz z ca³¹ rodzin¹ ludzk¹ wo³a do Boga:
Ojcze, Abba, Pater” (b³. kard. Stefan
Wyszyñski)

Zapewne zadajemy sobie pytanie: Jaki
bêdzie ten nowy rok? Co nam przynie-
sie? Które z ¿yczeñ sk³adanych sobie
wzajemnie spe³ni siê? Na te pytania trud-
no odpowiedzieæ. Na pewno bêdzie wie-
le wydarzeñ, których nie mo¿emy zapla-
nowaæ, które nie zale¿¹ od nas, na które
nie mamy wp³ywu. Ale bêd¹ równie¿
sytuacje, które zale¿¹ od nas, od naszej
uczciwoœci, szczeroœci, wiernoœci czy
ofiarnoœci.

Czas jest darem Bo¿ym, darem jaki
mamy tylko tu na ziemi do swojej dys-
pozycji. Bóg daje nam 365 nowych dni
do prze¿ycia. Nowy rok jest czasem, kie-
dy mo¿emy zacz¹æ od nowa. Mamy wie-
le noworocznych postanowieñ i planów.
Nowy Rok mo¿e byæ wyblak³¹ kopi¹
poprzedniego roku. Mo¿e jednak byæ rze-
czywiœcie nowy. Zapragnijmy zatem, aby
ten czas, który daje nam Bóg by³ dobry,
czyli b³ogos³awiony. B³ogos³awiony, czy-

li szczêœliwy. To szczêœcie, które wynika
z pewnoœci, ¿e Bóg, który stworzy³ œwiat
nigdy nas nie zawiedzie, nie pozostawi.
Warto zrobiæ te¿ postanowienia dotycz¹-
ce ¿ycia duchowego. Mo¿e to bêdzie co-
dzienna, ufna modlitwa, odmawianie ró-
¿añca czy te¿ ¿yczliwoœæ lub bezintere-
sowna pomoc bliŸniemu.

Przed nami nowy rok, jedna wielka nie-
wiadoma. Zastanawiamy siê co rok 2023
przyniesie nam w darze, jaki bêdzie. Pa-
trzymy z niepokojem w przysz³oœæ, rodz¹
siê pytania, obawy, troska o dalsze dni.
Na szczêœcie jesteœmy ludŸmi wiary. Na-
sza wiara chrzeœcijañska nie zostawia nas
samych z ro¿nymi w¹tpliwoœciami, lêka-
mi czy obawami. Daje nam drogowska-
zy, abyœmy wiedzieli, jak¹ drogê wybraæ,
aby siê nie zgubiæ i nie zmarnowaæ no-
wych 365 dni. Daje nadziejê, ¿e narodzo-
ny Jezus bêdzie z nami w ka¿dym dniu
nowego roku.

Aby dotrzeæ do kolejnych Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia i nastêpnego Nowego
Roku musimy przejœæ przez kolejne dni,
które s¹ przed nami. Podajmy rêkê Jezu-
sowi i z Nim, drog¹ oœwietlon¹ przez
Jego S³owo pokonamy wszelkie czyha-
j¹ce na nas trudnoœci i przeszkody. Spró-
bujmy swoje codzienne troski sk³adaæ´
Jezusowi na o³tarzu, by je uœwiêci³ i prze-
mieni³. „Pozwól wzi¹æ siê za rêkê Dzie-
ciêciu z Betlejem; nie bój siê, zaufaj Mu!
Ujmij d³oñ, któr¹ do nas wyci¹ga: jest to
d³oñ, która niczego nie chce nam ode-
braæ, a jedynie pragnie dawaæ…” – to
s³owa papie¿a Benedykta XVI. Joasia
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin

C + M + B + 2023
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie B³ogos³awi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczêcia kolêdy …..........……………

Spotkajmy siê na wspólnej modlitwie!

Wzór

przewa¿nie wieczorem. Ale zauwa¿y-
³em, ¿e lepiej jest, kiedy wstanê trochê
wczeœniej. To taki bonus, czas dodany do
zwyk³ego dnia. I wtedy ten dzieñ sma-
kuje jakby inaczej, lepiej. Tak samo jest
z chlebem ¿ycia: ¿eby w nim zasmako-
waæ, ¿eby nam nie spowszednia³, trzeba
od czasu do czasu coœ zmieniæ.

Ale jest bardzo Ÿle, kiedy tego chleba
nie ma w ogóle. Chleba, którym jest Je-
zus. Kiedy zauwa¿asz, ¿e mija kolejny
dzieñ – a Jezusa w nim nie by³o. Bo za-
brak³o czasu na modlitwê, na czytanie
Pisma Œwiêtego, na mszê, na ró¿aniec,
na koronkê. Dobrze jest wstaæ wczeœniej.
W³aœnie po to, ¿eby mieæ czas na spo¿y-
cie Chleba ¯ycia.

J 6, 52-59 „...kto spo¿ywa moje Cia³o
i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne…”

Najlepiej jest patrzeæ na Jezusa ukryte-
go w Hostii i w tym spojrzeniu oddawaæ
Mu ca³ego siebie, swoje myœli, doœwiad-
czenia, relacje; siebie samego razem ze
swoimi zaletami – ale i wadami. I dosta-
waæ w zamian spokój, ciszê, zatrzyma-
nie, poczucie, ¿e Jezus nas kocha.

O zbawcza Hostio!

Kto mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ na wie-
ki…

Dziœ, kiedy przyjmiesz Cia³o Jezusa do
swego serca – a nawet jeœli z ró¿nych po-
wodów Go nie przyjmiesz – wzbudŸ w
sobie dziêkczynienie za to, ¿e Jezus jest.
I poproœ, ¿eby zawsze by³ dla ciebie naj-
wa¿niejszy.
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20.12. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia, podczas której po-
chyliliœmy siê nad s³owami Ewangelii z
dnia (£k 1, 26-38). W modlitwie sponta-
nicznej zawierzaliœmy siebie, naszych
bliskich oraz nasz¹ Parafiê i ca³y Koœció³
– Jezusowi. Modlitwa zakoñczy³a siê
Apelem Maryjnym.

21.12. – O godz.18.00 rozpoczê³a siê
ostatnia Msza œw. roratnia dla dzieci.

Dziêkujemy ks. Krzysztofowi za popro-
wadzenie Rorat oraz spotkañ z dzieæmi
na „Placu Gwiazdy Betlejemskiej”.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim oso-
bom, które umo¿liwi³y dzieciom przygo-
towanie siê na narodzenie Zbawiciela
œwiata poprzez uczestnictwo w adwen-
towym czasie oczekiwania.

Dziêkujemy tak¿e dzieciom, które wy-
trwale uczestniczy³y w ka¿dej Mszy ro-
ratniej.

22.12. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Odmówiona
zosta³a nowenna do Œwiêtej Patronki,
powierzaj¹c za Jej wstawiennictwem
wszystkie sprawy wiernych uczestnicz¹-
cych w nabo¿eñstwie. Na zakoñczenie
zosta³y pob³ogos³awione ró¿e oraz udzie-
lono b³ogos³awieñstwa relikwiami Œw.
Rity.

24.12. – O godz.7.00 zosta³a odprawio-
na ostatnia Msza œw. roratnia dla m³o-
dzie¿y i doros³ych. Ks. Dawid podczas
homilii rozwa¿y³ ostatni z czterech tema-
tów – temat: „Przyj¹æ Jezusa jako swo-
jego Pana i pozwoliæ narodziæ Mu siê w
naszych sercach”. Na zakoñczenie Ro-
rat ka¿dy otrzyma³ magnesik Œwiêtej Ro-
dziny.

Dziêkujemy ks. Dawidowi za piêkne
rozwa¿ania czterech adwentowych sobót.
Niech te s³owa wybrzmiewaj¹ w naszych
myœlach i sercu przez ca³y nadchodz¹cy
rok.

Miejmy œwiadomoœæ – Mi³oœci Bo¿ej,

Migawki z ¿ycia naszej parafii naszego grzechu, tego, ¿e bez Boga nie
mo¿emy istnieæ, bo wszystko zale¿y od
Niego oraz wzbudzajmy w sobie ka¿de-
go dnia, a nie tylko od œwiêta pragnienie
narodzin Jezusa w naszym sercu.

Równie¿ w tym dniu o godz 23.30 roz-
poczê³o siê nabo¿eñstwo wigilijne popro-
wadzone przez naszych Kap³anów. O
godz.24.00 zosta³a odprawiona Msza
wigilijna – Pasterka, po której Ksiê¿a
dzielili siê op³atkiem z wiernymi.

Bo¿ena S.

ŒWIÊTA GENOWEFA- 3.I
Od lat dzieciê-

cych wiod³a bar-
dzo pobo¿ne ¿ycie,
gorliwie modli³a
siê i pomaga³a
ubogim. Jako m³o-
da kobieta wst¹pi-
³a do zakonu i osta-
tecznie poœwiêci³a
siê dzie³om mi³o-

sierdzia. By³a ascetk¹. Umartwia³a swo-
je cia³o. Powstrzymywa³a siê ca³kowicie
od pokarmów miêsnych, ³ami¹c post tyl-
ko dwa razy w tygodniu. Te umartwienia
kontynuowa³a przez ponad trzydzieœci
lat, a¿ jej prze³o¿eni koœcielni uznali za
swój obowi¹zek zmusiæ j¹ do zmniejsze-
nia surowoœci.

Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e mia³a wizje
i by³a prorokini¹. Dziêki temu uda³o jej
siê kilkukrotnie ocaliæ mieszkañców Pa-
ry¿a.  W 451 r. Attyla i jego Hunowie
przetaczali siê przez Galiê, a mieszkañ-
cy Pary¿a szykowali siê do ucieczki.
Genowefa zachêca³a ich do nadziei i uf-
noœci w Bogu; nak³ania³a ich do czynie-
nia uczynków pokuty i doda³a, ¿e jeœli to
uczyni¹, miasto zostanie ocalone. Jej na-
pomnienia odnios³y skutek, mieszkañcy
odzyskali spokój, a hordy Attyli skiero-
wa³y siê w stronê Orleanu, pozostawia-
j¹c Pary¿ nietkniêtym. Œwiêta Genowe-
fa nie poprzestawa³a na modlitwie. Pod-

czas oblê¿enia miasta zorganizowa³ do-
wo¿enie Sekwan¹ ¿ywnoœci dla g³odu-
j¹cych pary¿an. Jest patronk¹ dziewic,
rybaków, pasterzy, rzemieœlników i pro-
ducentów œwiec woskowych, a tak¿e sto-
licy Francji. Jej wspomnienie obchodzo-
ne jest 3 stycznia.

MODLITWA ZA PRZYCZYN¥
ŒW. GENOWEFY

Panie, racz nam daæ za przyczyn¹ œwiê-
tej Genowefy, abyœmy za przyk³adem jej
postêpuj¹c w mi³oœci Boga, dziennie siê
pomna¿ali, a tem samem stali siê zdol-
nymi do naprowadzenia bliŸnich na-
szych na drogê cnoty i pobo¿noœci.
Udziel nam te¿ wszystkim ³aski Twojej,
abyœmy siê stali uczestnikami szczêœli-
woœci, któr¹ naœladowcom Wybranych
Swoich przyobieca³eœ. Amen.

ŒWIÊTY RAJMUND – 7.1
¯y³ na prze³omie XI i XII wieku. Dziê-

ki swojemu pocho-
dzeniu oraz ambicji
ukoñczy³ studia w
Barcelonie i Bolo-
nii, uzyska³ tytu³
doktora, a nastêpnie
jako dwudziestola-
tek  wyk³ada³ w
Barcelonie filozofiê
i prawo koœcielne.

By³ tak¿e bardzo pobo¿ny i zachêca³ stu-
dentów nie tylko do nauki, ale tak¿e szla-
chetnego ¿ycia gdy¿, jak mówi³ „nauka
sama pró¿noœci¹ nadyma i bez uszlachet-
nienia serca staje siê niepo¿yteczn¹”.

Wkrótce wst¹pi³ do zakonu dominika-
nów, gdzie nadal naucza³ i spowiada³
wiernych. By³ cz³owiekiem bardzo po-
kornym, mimo i¿ pracowa³ wœród wa¿-
nych osobistoœci- by³ kierownikiem du-
chowym króla Aragonii. Mimo bardzo
aktywnego ¿ycia i wielu umartwieñ, któ-
rym chêtnie siê oddawa³ do¿y³ w zdro-
wiu 100 lat. Jest patronem Barcelony, stu-

dentów prawa, kap³anów. Jego wspo-
mnienie obchodzimy 7 stycznia.

MODLITWA O DUCHA POKUTY

Bo¿e, któryœ œwiêtego Rajmunda zna-
komitym spowiednikiem uczyni³, i przez
wody morskie cudownie przeprowadzi³,
spraw za jego poœrednictwem, abyœmy
godne czynili owoce pokuty, i do portu
zbawienia wiecznego dostaæ siê potrafi-
li. Przez Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, który z Bogiem Ojcem i Duchem
œwiêtym ¿yje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 8, 43-50 „...kto jest z Boga, s³ów
Bo¿ych s³ucha…”

„Ja jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem”,
diabe³ zaœ jest k³amc¹ i ojcem k³amstwa,
zabójc¹ – mówi Jezus.

Kogo wybieram ?
To takie proste: czyni¹c dobro, rozsze-

rzam królestwo Bo¿e, a czyni¹c z³o, roz-
szerzam królestwo Nieprzyjaciela. Trze-
ciej mo¿liwoœci nie ma.

Ile razy w ci¹gu dnia s³u¿ê z³emu? Ile
razy k³amiê, nie nazywaj¹c tego k³am-
stwem? Dlaczego k³amiê? Ze strachu
przed kar¹, przed sprawiedliw¹ ocen¹?
Z po¿¹dania? Aby dobrze wypaœæ? Dla
korzyœci, z uprzejmoœci, z zawiœci? Aby
siê wybieliæ kosztem drugiego? ¯eby
dostaæ rozgrzeszenie?

Panie Jezu, wyzwól mnie z lêku, który
mnie zniewala. Pozwól mi stan¹æ przy
Tobie, w Twoim œwietle. Pomó¿ mi przy-
j¹æ prawdê o sobie, abym ju¿ wiêcej nie
zabija³ ani siebie, ani bliŸniego moim
k³amstwem. Amen.

J 6, 47-51 „...Chlebem, który Ja dam,
jest moje cia³o…”

Ka¿dego dnia, kiedy rano siê budzê,
robiê znak krzy¿a, potem idê do ³azien-
ki. PóŸniej siê modlê. Na Eucharystiê idê

4 5


