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1. – 7. 01. 2018 

Niedziela Świętej Rodziny 

Jezusa, Maryi i Józefa - Sylwestra 
Ewangelia wg św. Łukasza  

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli 
Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli 
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z 
przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i 
pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z 
natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. 
A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść 
słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił 
ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę 
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła 
w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. 
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a 
łaska Boża spoczywała na Nim. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 01. 2018 – Świętej Bożej Rodzicielki 

Nowy Rok 
8. 00 Za ++ rodziców  Gertrudę i Józefa Małeckich, brata Andrzeja, bratanka 

Mariusza, za ++ rodz. Małecki –Szymańda –Staś –Stelmaszczyk, pokr. i d.op. 

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

Domiceli Pomietło, za córkę i syna z rodzinami 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Rajmunda oraz za córkę Sabinę z Adamem 

 Wtorek 2. 01. 2018 – św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, bp i dr K 

7. 00 Za + Józefa Broll w 16 r. śm. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Bernadety i Krzysztofa Labisz z ok. 25 r. ślubu i za córkę Aleksandrę 

 Środa 3. 01. 2018 – Najświętszego Imienia Jezus 

7. 00 Za + Cecylię Skrzypczyk w I r. śm. 

 Czwartek 4. 01. 2018 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i święte powołania do Służby Bożej  

- Za ++ z rodziny Kondziela – Waclawski, pokr. i d.op. 

 Piątek 5. 01. 2018 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

Chorych 

 Sobota 6. 01. 2018  - Objawienie Pańskie – Trzech Króli 

8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. urodzin, jego ++ rodziców, teściów i 

krewnych oraz d.op. 

10. 30 W pew. int. z ok. urodzin 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog.w int. Barbary i Henryka z ok. 50 r. ślubu i za ++ rodziców  

- Za + Karola Smolarz, jego + syna, za ++ z rodz. i pokr.  

 Niedziela 7. 01. 2018 – Niedziela Chrztu Pańskiego 

8. 00 Za ++ rodz. Franciszkę i Edmunda Jończyk, ich dzieci, za wnuków, krewnych  

oraz za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny oraz d.op.  

10. 30 Za + Oswalda Smandzik, jego rodziców, brata Konrada, bratową Marię, 

dziadków i krewnych 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za ++ rodz. Galla, pokr. i dusze czyśćcowe 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kolektę parafialną z drugiego święta na obraz w prezbiterium. Na 

ten cel parafialny wpłynęło 4.156 Zł. 51 Gr. oraz 34 Euro i 20 Centów  

2. W poniedziałek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, oraz 32 

Światowy Dzień Modlitw o Pokój  

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek miesiąca  

4. W sobotę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego (błogosławieństwo 

kadzidła kredy i wody).W tym dniu Orszak Trzech Króli   

5. W przyszłą niedzielę 7 stycznia święto Chrztu Pańskiego. W kościele 

Seminaryjno-Akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 15.00 

zjazd rodzin adopcyjnych i zastępczych  

6. Kolekta w Uroczystość Trzech Króli na Misje św., a w niedzielę 7 stycznia na 

Seminarium  Duchowne 

7. W piątek o godz. 19.00 próba chóru 

Plan kolędy 

2 stycznia (wtorek) – ul. Frankiewicza (od strony Maliny do rodz. Bachan) – od godz. 

12.00 

3 stycznia (środa) – ul. Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka, Kredytowa – od 

godz. 12.00 

4 stycznia (czwartek) – ul. Traugutta, Przeskok, Przelotowa – od godz. 14.00 

5 stycznia (piatek) – ul. Popiełuszki (od Gai do ul. Buhla) – od godz. 12.00 

6 stycznia (sobota) – ul. Popiełuszki (od rodz. Nowak do rodz. Laxy) – od godz. 

12.00 

7 stycznia (niedziela) – ul. Gorzołki, Średnia, Planetorza – od godz. 12.00 

 

Patron tygodnia – Maryja, Św. Boża Rodzicielka  

Maryja, Święta Boża Rodzicielka, pochodziła z królewskiego rodu Dawida, 
z pokolenia Judy. Córka Joachima i Anny. Przez Boga wybrana na Matkę Jezusa 
Chrystusa. Jej postać jest obecna na kartach Nowego Testamentu od chwili 
Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego. Anioł Gabriel zwiastuje Jej narodzenie 
Syna, który będzie "Synem Najwyższego" (Łk 1,26-38). Od tej chwili całkowicie 
oddała się Bogu. Za wskazaniem anioła odwiedza swoją krewną, św. Elżbietę, 
przyszłą matkę Jana Chrzciciela (Łk 1,39-58). Wraz ze swym oblubieńcem, św. 
Józefem, w związku ze spisem ludności udaje się do Betlejem, miasta, z którego 
wywodzi się Jej ród. Tutaj przychodzi na świat Jezus (Łk 2,1-20). Zgodnie 
z żydowskim obyczajem ofiarowuje Syna w świątyni (Łk 1,21-38). Wobec zagrożenia 
ze strony Heroda ucieka z Jezusem i św. Józefem do Egiptu (Mt 2,13-18). Po śmierci 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,26-38/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,39-58/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk2,1-20/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,21-38/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mt2,13-18/o/li


króla wraca do Nazaretu (Mt 2,19-23). Podczas pobytu w Jerozolimie przeżywa 
niepokój z powodu zagubienia swego Syna (Łk 2,41-49). Na godach weselnych 
w Kanie poprzez Jej wstawiennictwo Jezus czyni swój pierwszy cud (J 2,1-11). 
Maryja świadek narodzin i śmierci Chrystusa. Stoi pod krzyżem Jezusa, który 
powierza Ją opiece swego umiłowanego ucznia Jana (J 19,25-27). Pod krzyżem 
zostaje Matką Kościoła i ludzkości. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu pozostaje 
wśród apostołów w Jerozolimie. Osoba najbliższa Jezusowi. Ma szczególną rolę 
w dziele Zbawienia. Jej niezwykłe posłannictwo i miejsce w chrześcijaństwie odstania 
tekst Apokalipsy. Kościół od początku wierzył, że Jezus zachował ciało Maryi od 
skażenia śmiercią. Zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba, koronując Ją na Królową nieba 
i ziemi. Jest patronką Kościoła powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów, miast 
oraz asysty kościelnej, lotników, matek, motocyklistów, panien, piekarzy, prządek, 
studentów, szkół katolickich. Według tradycji po wniebowstąpieniu Jezusa żyła 
jeszcze 12 lat. Niektóre dokumenty mówią, że mieszkała ze św. Janem w Efezie, inne, 
że nie opuszczała Jerozolimy Pusty grób Maryi znajduje się obok Ogrodu Oliwnego 
w dolinie Cedron. Fakty z Jej życia, tytuły i wezwania modlitewne oraz cudowne 
wydarzenia za Jej przyczyną Kościół rozważa w ciągu wielu świąt podczas całego 
roku liturgicznego. Niniejsza publikacja odnotowuje te święta wyrosłe na gruncie 
teologicznym. 
W IKONOGRAFII Najświętsza Panna Maryja obok Jezusa jest najczęściej 
występującą postacią. Sztuka chrześcijańska rozwinęła szereg typów Madonny: 
z Dzieciątkiem, Matki Bożej tkliwej, majestatycznej (w sztuce bizantyjskiej), 
tronującej, opiekuńczej, orędującej, dziewczęcej, surowej władczyni, królowej, 
mieszczki, wieśniaczki, wytwornej damy Ukazywana jest jako Bogurodzica, 
Niepokalana, Bolesna, Wniebowzięta, Niewiasta z Apokalipsy Różańcowa, 
Wspomożycielka, Królowa, Matka Kościoła. Jej atrybutami są m.in.: gołąb symbol 
Ducha Świętego, siedem gołębi oznaczających siedem darów Ducha Świętego, jagnię, 
jaskółka, jednorożec; ciała niebieskie: gwiazdy, księżyc, półksiężyc, słońce i gwiazdy; 
kwiaty: anemon, fiołek, irys, lilia, lilia w ręku symbol Niepokalanej, róża, różany 
szpaler; drzewa: cedr, dąb, drzewo figowe; owoce: cytryna znak cierpienia, goździk, 
jabłko symbol Odkupienia, truskawka, winorośl, winogrono jako symbol Jezusa 
zrodzonego ze szlachetnego winnego szczepu; ciemię, łza, mały krzyż, krucyfiks, 
miecz, miecz w piersi, siedem mleczów, narzędzia męki w dłoniach anioła; Boskie 
Miasto, kielich, kielich z hostią, korona, księga, otwarta księga, naszyjnik, naszyjnik 
z korali, perła, różaniec, smok u stóp, studnia 

Humor 

Idzie dwóch hydraulików po schodach bo winda się popsuła, idą na ostatnie piętro. 
Po chwili jeden mówi: 
- Mam dobrą i złą wiadomość, którą wolisz pierwszą? 
- Dobrą. 
- Dobra jest taka, że zostało nam jeszcze tylko jedno piętro. A zła: pomyliliśmy bloki. 

- Czy może mi pan pomóc przejść na druga stronę ulicy? 
- Oczywiście, babciu. Do tej apteki? 
- Nie, tam zaparkowałam motorower! 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mt2,19-23/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk2,41-49/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J2,1-11/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J19,25-27/o/li

