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Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  

Ewangelia wg św. Łukasza 2,41-52.  

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 

Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a 

tego nie zauważyli Jego Rodzice. 

Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go 

wśród krewnych i znajomych. 

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i 

odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś 

nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 28. 12. 2015 – św. Młodzianków – męczenników -

święto 
9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków w int. naszych dzieci 

 Wtorek 29. 12. 2015 – św. Tomasza Becketa – bpa i m. 
15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Joanny i Henryka z ok. 25 r. ślubu i za dzieci 

 Środa 30. 12. 2015  
7. 00 Za + Irenę Kieljan w 3 r. śm. i za ++ z rodz. Kieljan oraz ++ z pokr. 

 Czwartek 31. 12. 2015 – św. Sylwestra I – pap. 
16. 30 Msza św. na zakończenie Roku Pańskiego 2015  

- Za + Mieczysława Prokopowicz w I r. śm.  

- Za + Magdalenę Pietruszka w 2 r. śm.  

- Za + Ewę Kupczak z ok. ur. – od Mamy, dzieci i wnuków  

- Za + Katarzynę Piechota, ++ dwóch mężów, ++ synów, ++ z pokr. i d.op. 

 Piątek 1. 01. 2016 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 
8. 00 Za + Gertrudę Krupop, ++ rodziców Ignacego i Paulinę Krupop, za ++ rodz. 

Jana i Klarę Kocot i d.op. 

10. 30 Intencja wolna 

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. św. Anioła Stróża w int. Julii Wyszka z ok. 10 r. ur., za 

rodziców, dziadków i chrzestnych oraz w int. całej rodziny 

 Sobota 2. 01. 2016 – I sobota m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP w int. czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Rudolfa Kasperek, ++ Jana i Annę Świerc, syna, synową i za ++ z rodz. 

Marszolek  

- Za + męża Piotra, za ++ Agnieszkę i Józefa Kiełbasa, ojca Pawła Pasoń, 

siostrę Barbarę i d.op.  

- Za + męża Wiktora Waltra Okos, jego ++ rodziców, ++ rodzeństwo, pokr. i 

d.op.  

- Za + męża i ojca Karola Smolarz, jego + syna, rodziców, teściów i krewnych 

 Niedziela 3. 01. 2016 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
8. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małecki, + brata Andrzeja, bratanka Mariusza i 

za ++ z rodz. Małecki – Szymańda – Staś – Stelmaszczyk i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Dominika Okos z ok. 5 urodzin, za rodziców, chrzestnych i dziadków  

- Za + Rozalię Hansdorfer–Kaczmarek w 30 dz. po śm. - z  ul. Młodzieżowej 

16. 00 Nieszpory  świąteczne 

16. 30 Za + Sebastiana Miśkiewicz – od rodziców i brata Rafała 



Pozostałe ogłoszenia 
1. Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w tegorocznych Roratach, 

Gościom, Parafianom - dorosłym i dzieciom, składam podziękowania  

2. Naszym fachowcom dziękuję za zrobienie szopki betlejemskiej  

3. Bóg zapłać za kolekty zbierane na zasilenie Funduszu Obrony Życia (Dom 

Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny i na Poradnię Katolicką) z pasterki, 

na Wydział Teologiczny w Opolu i za comiesięczną kolektę parafialną na 

malowanie kościoła  

4. W poniedziałek św. Młodzianków – zapraszam na Mszę św. o 9.00 z 

błogosławieństwem naszych dzieci  

5. W czwartek zakończenie Roku Pańskiego 2015. Zapraszam na Mszę św. o 

16.30 z podaniem statystyki i uroczyste Te Deum Laudamus  

6. W piątek Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki. Rozpoczyna się Nowy Rok 

Pański 2016 i przypada Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Niedzielny 

porządek Mszy św.  

7. W najbliższą sobotę  przeżywamy I sob. miesiąca  

8. Kolekta w przyszłą niedzielę (3 stycznia) na Kurię i Seminarium 

Duchowne                     

Plan kolędy 
Poniedziałek 28 grudnia – od godz. 12.00 

Ulice – Augustyna, Śluza i Józefa 

Wtorek 29 grudnia – od godz. 12.00 

Ulice – Przedpole, Bażantowa, Przepiórki, Gołębia i Świerzego 

Środa 30 grudnia – od godz. 12.00 

Ulica Podborna (od rodz. Sauerbier do rodz. Lisowski) – prawa strona od 

kościoła 

Opowiadanie – Barka skruchy 

Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana: 

 - Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło, 

poprosi przed samą śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do 

nieba. Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno wykroczenie, a nie okaże 

wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to sprawiedliwe? 

Czy to znaczy, że sto przestępstw waży mniej aniżeli jedno? 

 Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi: 



 - Jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma 

się na powierzchni? 

 - Pójdzie na dno - odpowiedział król. 

 - A jeśli wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek 

jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą na dno? 

 - Utrzymają się na powierzchni 

 - Czy więc sto kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego 

samotnego kamyczka? 

 Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej: 

 - Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a 

oprze się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast 

człowiek, który popełnił tylko jeden grzech, a nie odwoła się do Bożego 

miłosierdzia, będzie potępiony. 

 

Patron tygodnia – św. Młodzianków 
Dwuletnim, a nawet młodszym chłopaczkom zamordowanym w Betlejem i 

okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, Augustyn i inni ojcowie Kościoła 

nadali tytuł męczenników. Kult ich datuje się od I wieku po narodzinach 

Chrystusa. W Kościele Zachodnim Msza święta za świętych Młodzianków jest 

celebrowana tak jak Msze święte Adwentu i Wielkiego Postu: bez radosnych 

śpiewów; kolor liturgiczny czerwony. 

Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić "nowo narodzonego króla 

żydowskiego" (Mt 2, 16). Czczeni jako "flores martyrum - pierwiosnki 

męczeństwa" nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. 

Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy 

zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. 

Humor 

Wnuczek pyta babcię: 

- Babciu, dlaczego ty śpisz z podwiniętymi nogami? 

- Bo mi tak wygodnie, a dlaczego pytasz? 

- Bo tata mówi, że jak wyciągniesz, to kupimy sobie auto. 

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w 

sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro 

mamy? 


