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INTENCJE MSZALNE 01.01 –07 .01

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 01 Stycznia
NMP Bożej Rodzicielki

08:00 + Rodzice: Wanke i Drążkowskich

08:00 + Stanisław i Łukasz oraz rodzice i 
bracia Krukowscy

10:30 – Dziękczynna z okazji 35 r. ślubu; 
przez wstawiennictwo Matki Boskiej 
Częstochowskiej o błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny

10:30 + Krzysztof Głuszakiewicz w 
rocznicę śmierci od chrześniaka z rodziną

16:00 – syn Paweł, ojciec Zygmunt, 
rodzice: Stefan i Aurelia Styn, siostra 
Eugenia, brat Stefan

16:00 + Magdalena

Wtorek  02 Stycznia
           
06:30 + Rodzice: Paweł i Marta Styn

Sroda 03 Stycznia

06:30 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

  Czwartek 04 Stycznia

06:30 + Stanisław Michnik i bracia

Piątek 05 Stycznia
   
06:30  + O. Antoni i Józef w dniu urodzin, 
brat Jan, Mirella i Józefa

Sobota 06 Stycznia
         Objawienie Pańskie             

08:00 +  Irena, Agnieszka, Teofil Bolda 

08:00 + Z rodziny Baranowskich: tata 
Jerzy, mama Irena, brat Zygfryd

10:30 + Maria, Augustyn, Benedykt Buja 
oraz Joanna

10:30 – W pewnej intencji

16:00 + Franciszek i Barbara Jeka

16:00 –

  Niedziela Chrztu Pańskiego 
07 Stycznia

08:00 + Jan Glembin w dniu urodzin
  
10:30 + Z rodziny. Bigott i Golnik

16:00 + Michał, Augustyna Plinscy, 
Magdalena i Ignacy Buja

  

 

MODLITWA O POKÓJ OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot 
Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej 
chwały, błogosławimy Cię i składami Ci dzięki. Boś 
nam zesłał Jezusa Twego ukochanego Syna, 
uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą 
wszystkiego zbawienia, źródłem wszystkiego 
pokoju, więzią wszelkiego braterstwa. Składamy Ci 
dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch 
pokoju wzbudził w naszych czasach, aby zastąpić 
nienawiść miłością, nieufność zrozumieniem, 
obojętność solidarnością. Otwórz jeszcze bardziej 
nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby 
miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się 
stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju. Pomnij, 
Ojcze Miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, 
cierpią i umierają usiłując nadać światu charakter 
bardziej braterski. Niech Twoje Królestwo 
sprawiedliwości, pokoju i miłości ogranie ludzi 
wszelkich ras i języków. A ziemia niechaj napełnia 
się Twą chwałą. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.



1 CZYTANIE: (Rdz 15, 1-6; 21, 1-
3)
2 CZYTANIE: (Hbr 11, 8. 11-12. 
17-19)
EWANGELIA: (Łk 2, 22-40)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  NIEDZIELE ŚWIĘTEJ RODZINY

31 GRUDNIA 2017 r. 

 

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

● Jutro 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz w 51. Światowy Dzień Pokoju w 
imię Boże rozpoczynamy Nowy 2018 Rok w nadziei, że dane nam będzie go przeżyć z 
godnością i po Bożemu. U progu Nowego Roku, trwając w radości płynącej z Narodzin 
Zbawiciela, składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju oraz radości 
płynącej z odkrywania daru Bożej miłości i świadczenia o niej we współczesnym świecie. 
Jutrzejsza Uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to święto nakazane. 
Rozkład Mszy św. jak w każdą niedzielę.

●     W tym tygodniu wspominamy we wtorek Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

●     W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek Msza 
święta wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie, a w piątek o Sercu Bożym połączona z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. Okazja do 
spowiedzi przed Mszą świętą ranną. Po rannej Mszy świętej w piątek odwiedzę chorych. W 
czasie kolęd Msze święte w dni powszednie są tylko rano, także w sobotę 13 stycznia.

●     W sobotę nakazana Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to także Dzień modlitw w 
intencji misji oraz Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.Msze św. według 
rozkładu niedzielnego. Podobnie, jak w ubiegłym roku bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia 
spotkali się na wspólnym kolędowaniu w Uroczystość Objawienia Pańskiego o godzinie 17:00. 
Chciałbym, aby kolędy prowadziły poszczególne rodziny. Proszę zgłaszać się do mnie, aby 
zachować porządek i móc przygotować kolędę na rzutnik. Mile widziane instrumenty. Rodzinne 
kolędowanie nie jest formą jakiegoś konkursu, ale festiwalem chwały dla Nowo narodzonego 
Jezusa. Pan organista zadba o profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

●     W przyszłą niedzielę o godzinie 10:30 odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego przez 
dziecko komunijne połączone z poświęceniem świec. O 14.15 w spotkanie w kościele Żywego 
Różańca połączone z opłatkiem w salce na plebanii. Przyszła Niedziela Chrztu Pańskiego 
kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia, ale wystrój kościoła pozostanie tradycyjnie do 2 
lutego.

●     2 stycznia rozpoczynamy w naszej parafii „Kolędę”. Z planem kolęd można się zapoznać na 
stronie internetowej parafii i w gablotce z tyłu kościoła. Kolęda rozpocznie się po Koronce w dni 
powszednie, w soboty o 13.00, w niedziele o 17.30. W czasie kolęd nie ma spotkania 
młodzieżowego, ani hali sportowej dla ministrantów. Proszę pamiętać o przybraniu stołu, dzieci 
i młodzież o zeszytach z religii, dzieci o książeczce z obrazkami z Mszy świętych niedzielnych. 
Można pochwalić się planszami roratnimi. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej 
modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów oraz pogłębienia więzi pomiędzy 
duszpasterzem i parafianami. Już teraz dziękuję za życzliwe przyjęcie. Tradycyjne Ofiary 
składane podczas Kolędy przeznaczone są na potrzeby i budowę kościoła. W czasie kolęd 
sprawy kancelaryjne proszę załatwiać w biurze parafialnym po rannej mszy świętej.

●     Dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

●     Intencje na 2019 rok będę przyjmował od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w biurze 
parafialnym.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w rozpoczętym Nowym 2018 
Roku.

Ks. Sławomir Skoblik

  
6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech 
Króli. Inna nazwa tego dnia to Epifania. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat 
później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się właśnie w święto Trzech Króli. 
W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.

Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub – według innych tłumaczeń – Mędrcach ze 
Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo 
narodzonego króla żydowskiego: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę”. Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się 
Boga w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech 
Królów. Pokłon magów-mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały 
wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają 
do Niego mędrcy, aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga 
dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. Mędrcy, którzy przybyli do 
Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło –
godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź 
śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka 
(mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz prawdziwego króla (złoto). Z uroczystością 
Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą 
wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako 
inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis „C+M+B” (imię Kacper po 
łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi 
mieszkanie! – łac. Christus mansionem benedicat!

Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy. 
Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast 
więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że było 
ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI wieku zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim 
nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło kolejnych 300 lat. W sztuce Kacper 
przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior – jako dający złoto 
Europejczyk i Baltazar – jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.

Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Jak 
głosi legenda, przechowywano je początkowo w Konstantynopolu. W późniejszym okresie 
znalazły się w Mediolanie. Od XII wieku tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią. Pewne 
jest, że w roku 1164 abp Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy 
przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie 
Trzech Króli. O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiadomo z dziejów życia biskupa 
Eustorgiusza: według tego dokumentu, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV 
wieku w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX wieku zostały 
przewiezione do kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 roku 
nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu 
dopiero wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u 
jego bram kościoła. Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, 
handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

Źródło: KAI
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