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30. 12. 2019 – 5. 01. 2020 

Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, 

weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod 

będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». 

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 

śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z 

Egiptu wezwałem Syna mego». 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: 

«Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 

czyhali na życie dziecięcia». 

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy 

posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. 

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta 

zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany 

będzie Nazarejczykiem». 

Czytanie z Mądrości Syracha 
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, 

zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto 

czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto 

szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby 

nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów 

zamieszka u ciebie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 12. 2019  

7. 00 Za + Piotra, żonę Franciszkę, córki Marię, Julię i Annę, syna Wincentego i za 

++ z rodziny Piechaczek 

 Wtorek 31. 12. 2019 – św. Sylwestra I, pap. 

16. 30 - Msza św. na zakończenie Starego Roku 2019, z podaniem statystyki  

- Za + Katarzynę Piechota, ++ dwóch mężów, dwóch synów, + Cecylię 

Janikula, męża Aleksandra, synową, zięcia oraz ++ krewnych  

- Za wszystkich zmarłych w tym Roku Kalendarzowym 

 Środa 1. 01. 2020 – Nowy Rok – Świętej Bożej Rodzicielki 

8. 00 Za + Macieja z ok. ur. i rocznicy śmierci 

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

int. z ok. urodzin i za najbliższą rodzinę 

16. 30 Za ++ Cecylię i Jana Skrzypczyk, za ++ rodz. Piechota i za ++ z rodz. i pokr. 

 Czwartek 2. 01. 2020 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 

Nazjanzu – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

- Za ++ z rodz. Kondziela – Woclawski i d.op. 

 Piątek 3. 01. 2020 – Najświętszego Imienia Jezus – I pt m-ca 

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

 Sobota 4. 01. 2020 – I sob. m-ca 

7. 00 - Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za + Józefa Broll w 18 r. śm. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

oraz ++ krewnych z rodzin Smolarz - Janikula  

- Za ++ rodziców Henryka i Gertrudę Broj, rodziców Danowskich, siostrę 

Lidię, szwagra Franka i pokr.   

- Za + Zdzisława-Grzegorza Wawszczak, za ++ Irenę i Tadeusza  Wawszczak 

oraz pokr. 

 Niedziela 5. 01. 2020 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

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

krewnych i d.op. 

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

Józefa Wójcik z ok. ur., za żonę Marię, za synów z rodzinami i wnuki 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Alfonsa Goworek w 3 r. śm., za ++ rodziców i rodzeństwo 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś w święto Świętej Rodziny w katedrze Opolskiej o 14.00 spotkanie Biskupa 

Opolskiego z małżonkami w kryzysie  

2. We wtorek (31.XII) zakończenie Roku Pańskiego 2019. Zapraszam na uroczystą 

Mszę św. z Te Deum Laudamus - godz. 16.30  

3. W środę (01.I) obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W 

tym dniu obchodzimy 52 Światowy Dzień Modlitw o Pokój    

4. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

5. Kolekta 5 stycznia wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

6. Bóg zapłać za ostatnie kolekty: z Pasterki na Fundusz Ochrony Życia (Dom 

Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia), na Wydział Teologiczny i za 

naszą parafialną na zakup opału do kościoła 

PLAN KOLĘDY 
2 stycznia 2020 (czwartek) - ul. Podborna – (od rodziny Sauerbier do rodz. 

Lisowski) – od godz. 12.00 

3 stycznia 2020 (piątek) - ul. Majowa, Kredytowa, Powszechna, Semaforowa i  

Szeroka – od godz. 12.00  

4 stycznia 2020 (sobota) - ul. Frankiewicza (od Maliny do rodz. Bachan) – od 

godz. 10.00  

5 stycznia 2020 (niedziela) ul. Traugutta, Przeskok i Przelotowa – od godz. 

12.30 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w 

dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-

jem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w 

sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani 

w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością 

nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod 

wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub 

czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 

Niego. 

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie 

okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to 

jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 



Patron tygodnia: Święta Boża Rodzicielka 
Maryja 

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa 

żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego 

Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi 

uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej 

ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów 

Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą 

macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne 

znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a 

zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie 

zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w 

starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym 

celu dzień 1 stycznia. 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii 

Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. 

rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta 

dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale 

podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. 

Maryja była córką świętych Joachima i Anny (tak przekazuje nam apokryf 

Protoewangelia Jakuba, pochodzący z roku ok. 150). To oni oddali ją do Świątyni (to 

także przekaz apokryficzny - wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy w liturgii 21 

listopada). Przez Boga została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Jej postać jest 

obecna na kartach Nowego Testamentu od chwili Zwiastowania po Zesłanie Ducha 

Świętego.  

Humor 

- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety! 
- Dzisiaj nie mogę! 
- Dlaczego nie?! 
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte. 

Jesień. Babcia i dziadek siedzą na ławeczce w parku. Dziadek mówi: 
- Puściłem takiego jesiennego bąka. 
- Jesiennego, czyli jakiego? - pyta Babcia 
- Takiego z kasztanami. 

Myśliwy w pełnym rynsztunku spotyka sąsiada. Ten go pyta: 
- A dokąd to, sąsiedzie? Przecież sezon polowań już się skończył. 
- Tak, ale moja żona o tym nie wie. 

- Tatusiu, czy wszystkie bajki zaczynają się od "Dawno, dawno temu..."? 
- Nie, synku. Część z nich zaczyna się od "Gdy zostanę wybrany na to stanowisko..." 


