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31. 12. 2018 – 6. 01. 2019 

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 

Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między 

krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, 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, czemu nam to 

uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im 

odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? 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 sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w 

latach i w łasce u Boga i u ludzi. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 31. 12. 2018 – św. Sylwestra, pap. 

16. 30 - Msza św. z ok. zakończenia Roku Pańskiego 2018 – ze statystyką i 

uroczystym Te Deum Laudamus  

- Za Parafian, za Dobrodziejów i za ++ w mijającym Roku 2018  

- Za + Katarzynę Piechota, ++ dwóch mężów, dwóch synów, synową, zięcia, 

++ krewnych oraz za + córkę Cecylię Janikula, męża Aleksandra i ++ rodz. z 

obu str. 

 Wtorek 1. 01. 2019 – Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 
8. 00 Za + męża Pawła Respondek, rodz. z obu str. i o zdrowie dla Anny oraz syna 

Andrzeja 

10. 30 - Za + Janinę Raba w 30 dz. po śm., za + męża Gerarda i d.op.  

- Za + męża Jerzego Lazar w 30 dz. po śm. i za ++ z pokr. 

16. 30 Za + Cecylię Skrzypczyk w 2 r. śm., za + Jana Skrzypczyk, za ++ z rodz. 

Skrzypczyk - Piechota i pokr. 

 Środa 2. 01. 2019 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 

Nazjanzu, bpa i dra K. 
7. 00 Za + męża Józefa Broll w 17 r. śm. 

 Czwartek 3. 01. 2019 – Najświętszego Imienia Jezus, I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ z rodz. Kondziela - Woclawski, za ++ rodziców i dziadków  

- O nowe powołania do służby Bożej i za powołanych 

 Piątek 4. 01. 2019 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za naszych Chorych 

 Sobota 5. 01. 2019 – I sob. m-ca 
7. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog.w int. Natali i Tomasza w rocznicę ślubu  

- Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i za Prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA ZBIORCZA   

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

int. Zdzisława Łysakowski z ok. 70 r. ur. i za żyjących z rodz. Łysakowski – 

Myśliwiec - Kozub - Orlik  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, NSPJ z podz. za 50 lat życia i prośbą o dalszą 

opiekę nad całą rodziną w int. Joanny Fiec  

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

int. Weroniki i Mariusza Sośnierz w 10 r. ślubu i za całą rodzinę  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Idę Nowotny, za rodz., chrzestnych i 

dziadków  

- Za + Edmunda Nowickiego, jego ++ rodziców, teściów, pokr. i d.op.  



- Za + ojca  Karola Smolarz w rocznicę śm., za + matkę Małgorzatę, brata 

Karola oraz za ++ z rodz. Smolarz - Janikula  

- Za ++ rodz. Henryka i Gertrudę Broj, rodz. Danowskich, siostrę Lidię i 

szwagra Franka 

 Niedziela 6. 01. 2019 – Objawienie Pańskie – Trzech Króli 
8. 00 Za + Oswalda Smandzik w 10 r. śm., jego ++ rodziców, brata Konrada i 

bratową Marię 

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

Sylwii i Franciszka Mika z ok. 30 r. ślubu i za córki z zięciami oraz wnuki 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 - Za ++ rodz. Kazimierza i Stanisławę Parobecki i za + siostrę Maję 

Wandachowicz  

- Za ++ Zygmunta i Marię Sotel 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (31.XII) zakończenie Roku Pańskiego 2018. Uroczysta Msza 

św. ze statystyką o godz. 16.30  

2. We wtorek (1.01) Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. W 

tym dniu przypada 33 Światowy Dzień Modlitw o Pokój  

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

4. W niedzielę (6.01) Uroczystość Objawienia  Pańskiego –Trzech Króli (w tym 

dniu błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody). W tym dniu kolekta na Misje 

święte i Orszak Trzech Króli  

5. Bóg zapłać za ostatnie kolekty: z Pasterki na zasilenie Fundacji Ochrony Życia 

(Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia),Wydział Teologiczny i 

za naszą parafialną: ostatnią na oświetlenie kościoła i na zakup opału 

 
Plan kolędy 

2 stycznia 2019 (środa) – ul. Frankiewicza (od Maliny do rodz. Bachan) - godz. 12.00  

3 stycznia 2019 (czwartek) – ul. Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka, 

Kredytowa - godz. 12.00  

4 stycznia 2019 (piątek) - ul.Traugutta, Przeskok, Przelotowa - godz. 12.00  

5 stycznia 2019 (sobota) – ul. Popiełuszki (od Gai do ul. Buhla) - godz.10.00 

6 stycznia 2019 (niedziela) – ul. Popiełuszki (od rodz. Nowak do rodz. Laxy) - 

godz.12.00 

 



Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, 

ponieważ mówiła: «Uprosiłam go u Pana». 

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. 

Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: «Gdy chłopiec będzie 

odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam 

pozostał na zawsze». 

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, 

jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec 

był jeszcze mały. 

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: 

«Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed 

tobą i modliła się do Pana. o tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do 

Niego zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, 

zostaje oddany Panu». 

I oddali tam pokłon Panu. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 

takim, jakim jest. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić 

będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy 

to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego 

Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, poznajemy po 

duchu, którego nam dał. 

Humor 

Msza w kościele. Nagle bum i na ołtarzu pojawia się diabeł. Wszyscy uciekają, ksiądz 
też. Tylko jeden staruszek w pierwszym rzędzie zostaje i nic, żadnej reakcji. To diabeł 
do niego: 
- A ty, starcze, nie uciekasz, bo się mnie nie boisz?! 
- Ja z twoją siostrą 40 lat po ślubie jestem. 

Mąż po przestudiowaniu wyciągu z karty mówi do żony: 
- Pora przystopować te bezsensowne wydatki! 
- Ależ kochanie, ja wcale nie wydaję więcej, niż ty zarabiasz - tylko troszkę szybciej. 


