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29. 12. 2014 – 04. 01. 2015 r. 

Niedziela Świętej Rodziny 

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co 

wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju, a co w słowach Chrystusa w 

Ewangelii znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie: „Tak Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Syn Jednorodzony, współistotny 

Ojcu, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę: 

„przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma 

pracował, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie 

jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”. Skoro więc Chrystus 

„objawia się w pełni człowieka samemu człowiekowi”, czyni to naprzód w rodzinie i 

poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się by wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel 

znaczną część swego życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc „posłusznym” 

(por. Łk 2,51) jako „Syn Człowieczy” swej Matce Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to 

synowskie „posłuszeństwo” nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu „aż 

do śmierci” (Flp 2,8), przez które odkupił świat? 

Tak więc Boska tajemnica Wcielenia Słowa pozostaje w ścisłym związku z ludzką 

rodziną. Nie tylko z tą jedną, nazaretańską, ale w jakiś sposób z każdą rodziną, 

podobnie jak Sobór Watykański II mówi, że Syn Boży przez swoje Wcielenie 

„zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”.   

Św. Jan Paweł II  

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je 

popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, 

aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia 

środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec 

dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej 

rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego 

bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga.” (FC 86) 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  29. 12. 2014 – św. Tomasza Becketa,  bpa i m. 

7. 00 Za + Irenę Kieljan w 2 r. śm. i za ++ z rodz. Kieljan i d.op. 

 

Wtorek  30. 12. 2014  
7. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię, rodziców i rodzeństwo 

 

Środa  31. 12. 2014 – św. Sylwestra I, pap. 
16. 30 Zakończenie  Starego Roku   

- Za żyjących i zmarłych Parafian, z podaniem statystyki i uroczystym Te 

Deum  

- Za + Magdalenę Kędziora w I r. śm. 

 

Czwartek  1. 1. 2015 – Św. Bożej Rodzicielki Maryi – Dzień Pokoju 
8. 00 Do Bożej Rodzicielki Maryi za Parafian   

10. 30 W int. wspólnoty Franciszkańskiej o zdrowie i Boże błog. i o nowe 

powołania do Wspólnoty 

16. 00 Uroczyste Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Dz. błag. w int. Elżbiety i Józefa Mylek z ok. urodzin, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. i za dzieci z rodzinami 

 

Piątek  2. 1. 2015 – św. Bazylego W. i Grzegorza z Nazjanzu – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców, Czcicieli, Dobrodziejów i za naszych 

Chorych 

 

Sobota  3. 1. 2015 – Najśw. Imienia Jezus – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokal. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Karola Smolarz, jego + syna, rodziców i teściów  

- Za + Marię Edeltrautę Marszałek – od koleżanek  

- Za + Herberta Krupop, jego ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr.  

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

Barbarę  

 

Niedziela  4. 1. 2015 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
8. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, brata Konrada, bratową Marię i 

krewnych 

10. 30 Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Małeckich, za + brata Andrzeja, za ++ z 

rodz. Małecki – Szymańda – Staś    

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe   

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Józefa Wójcik i za synów z 

rodzinami z pr. o zdrowie i Boże błog.  



Pozostałe ogłoszenia  

1. W środę zakończenia Roku Pańskiego 2014. Zapraszam na Mszę św. z ok. 

zakończenia Starego Roku. Będzie podana statystyka za miniony Rok i 

uroczyste Te Deum Laudamus  

2. W czwartek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczyna się 

Nowy Rok Pański 2015 i przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój  

3. W najbliższym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  

4. Kolekta w przyszłą niedzielę 4 stycznia na Wyższe  Seminarium duchowne i 

inne instytucje diecezjalne  

5. Bóg zapłać za kolekty zbierane w czasie świąt, a szczególnie za comiesięczną 

kolektę parafialną na opał do naszego kościoła z drugiego święta  

6. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, a także 

wszystkim Parafianom i Gościom w Nowym Roku wszelkiej pomyślności i 

wstawiennictwa Maryi Panny oraz wszelkich sukcesów 

Plan kolędy na najbliższy tydzień 

Poniedziałek 29. 12.2014 – godz. 12.00 

Ul. Augustyna, Śluza i ul. Józefa 

Wtorek 30. 12. 2014 – godz. 12.00 

Ul. Bażantowa, Przedpole, Gołębia, Przepiórki i Świerzego 

Piątek 2. 01. 2015 – godz. 12.00 

Ul. Frankiewicza (od strony Maliny) 

Sobota 3. 01. 2015 – godz. 9.00 

ul. Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka i Kredytowa (wszystkie 

boczne) 

Niedziela 4. 01. 2015 – godz. 12.00 

Ul. Podborna od Rodz. Kałabuń do Rodz. Giewartowski 

Opowiadanie: Tajemniczy dar 

Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym odszedł, a gwiazda, która wskazywała drogę 
Trzem Królom, znikła. Najświętsza Maryja Panna spoglądała z czułością na śpiące 
Dzieciątko. 
Nagle stare drzwi stajenki powoli otworzyły się ze skrzypieniem. Wydawało się, że 
uchylił je raczej podmuch wiatru, a nie czyjaś ręka. Na progu ukazała się stara kobieta 
w łachmanach, z twarzą zasłoniętą przez wielki, czarny płaszcz. 
Maryja wzdrygnęła się, jakby ujrzała jakąś złą wiedźmę. Jezus spał nadal. Osiołek i 
wół skubały siano ze stojącego przed nimi żłobu i nie spojrzały nawet na przybyłą. 



Maryja przypatrywała się jej. Każdy krok nieznajomej wydawał się trwać wieki. 
Staruszka zbliżała się do żłóbka, wreszcie do niego dotarła. Dzieciątko Jezus 
otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy w oczach Dziecka i kobiety ujrzała to 
samo światło nadziei. Staruszka pochyliła się nad Dzieciątkiem. Maryja wstrzymała 
oddech. Przybyła poszperała, szukając czegoś w swych łachmanach. Wydawało się, że 
potrzebuje całych wieków, by to znaleźć. Maryja nadal spoglądała na nią z 
niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim czasie, staruszka wyciągnęła przedmiot, 
który pozostał jednak ukryty w jej dłoni, i dała Dzieciątku. 
Po wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, czym mógł być ten tajemniczy 
dar? 
Maryja widziała jedynie plecy staruszki pochylonej nad prowizoryczną kołyską 
Jezusa. 
Potem staruszka wyprostowała się, jakby uwolniona od ogromnego ciężaru, który ją 
przygniatał do ziemi. Ramiona uniosły się, głowa wyprostowała i dotykała prawie 
sklepienia, jej oblicze w cudowny sposób odmłodniało, a włosy stały się miękkie i 
lśniące niczym jedwab. Gdy oddaliła się od żłóbka, aby zniknąć w ciemności, z której 
wyszła, Maryja mogła wreszcie zobaczyć tajemniczy dar. W rączkach Jezusa 
połyskiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była Ewa – pierwsza kobieta, matka 
żyjących – która oddała Mesjaszowi owoc pierwszego grzechu. Teraz, z Jezusem, 
narodziło się nowe Stworzenie. 
I wszystko mogło rozpocząć się na nowo. 

Święty rodzinny – św. Anastazja 

Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III w. Była córką poganina i 
chrześcijanki. Miała męża okrutnika, który jej życie zamienił w pasmo udręk. Po jego 
śmierci zajęła się pomocą uwięzionym chrześcijanom. Opłacała strażników 
więziennych, żeby uzyskać dostęp do więzionych i niosła taką pomoc, jaka była 
dostępna. 
Kierownikiem duchowym Anastazji był św. Chryzogon, który z polecenia cesarza 
Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć za wyznawanie wiary. Wyrok został 
wykonany w 303 r. w Akwilei. Anastazja towarzyszyła Chryzogonowi do ostatnich 
chwil. Wtedy również i ona została uwięziona i wtrącona do więzienia w Sirmium 
(Dalmacja, obecnie Sremska Mitrovica). Po wielu torturach, które zniosła bez słowa 
skargi, została skazana na śmierć. Z rozkazu sędziego wysłano Anastazję dziurawym 
statkiem na pełne morze, jednak ku zdumieniu wszystkich statek nie poszedł na dno. 
Skazano ją więc na śmierć przez spalenie; wyrok wykonano w Sirmium w 304 r. 
Imię Anastazji wymienia się w Kanonie Rzymskim przy dacie 25 grudnia. Jest 
patronką wdów i męczennic. 

 Humor 

Do jubilera wchodzi facet i mówi: 

- Chcę pomóc Dzieciątku, aby moja żona znalazła jakiś drobiazg pod choinką. Ile 

kosztuje ta bransoletka? 

Jubiler podaje cenę, a mężczyzna aż gwizdnął z wrażenia. 

- A te kolczyki? 

- Trzy gwizdnięcia, proszę pana. 


