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2. – 8. 01. 2017 

Nowy Rok – Św. Bożej 

Rodzicielki Maryi – Dzień Pokoju  

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 

leżące w żłobie. 

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 

im to było powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym 

Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

 

List do Galatów 4,4-7.  

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, 

aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 

synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, 

który woła: "Abba, Ojcze". 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z 

woli Bożej. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 2. 01. 2017 – św. Bazylego Wielkiego i 
Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła  

7. 00 Za + Rudolfa Kasperek, za ++ z rodz. Kasperek – Świec i d.op. 

 Wtorek 3. 01. 2017 – Najświętszego Imienia Jezus 
7. 00 Do MBNP, Przemienienia Pańskiego i Dzieciątka Jezus z pr. o łaskę zdrowia 

w int. chorej Gertrudy 

 Środa 4. 01. 2017  
7. 00 Za + Oswalda Smandzik w 8 r. śm., za jego ++ rodziców, brata Konrada, 

bratową Marię, za ++ krewnych i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 5. 01. 2017  - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne  

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

 Piątek 6. 01. 2017  - Objawienie Pańskie – Trzech Króli - 

Uroczystość 
8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. ur., jego ++ rodz. i teściów oraz całe pokr. 

10. 30 Za + Piotra Świerc, jego ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 - Za + Adama Janiszewskiego w 30 dz. po śm. i za + matkę Czesławę  

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

siostrę Barbarę Pasoń 

 Sobota 7. 01. 2017  - I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół św., za Ojca św. i za prześladowanych chrześcijan 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Danutę Królikowską w 5  r. śm., + ojca Bronisława Królikowskiego, za 

+ Michalinę Bakulińską, za ++ Annę i Kazimierza Dereń, pokr. i d.op.  

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

Lidię i jej męża Franka  

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

- Za + Marię Moczko, jej + męża Józefa, ++ dzieci, wnuki i za ++ z rodz. 

Moczko - Widera 

 Niedziela 8. 01. 2017 – Niedziela Chrztu Pańskiego 
8. 00 Za ++ Franciszka, Edmunda, Pawła i Stefana Jończyk, Norberta Ozimek, ++ 

krewnych, za ++ Bronisławę i Franciszkę Wolny i d.op. 

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

Anieli Okos z ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami, za wnuki i za ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małeckich, + brata Andrzeja, bratanka 



Mariusza, za ++ z rodz. Małecki – Szymajda - Staś - Stelmaszczyk, pokr. i 

d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień 

Modlitw o Pokój  

2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i pierwszą sobotę miesiąca  

3. W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli (błogosławieństwo  

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

to wpisuje się w obchody 800 lecia miasta Opola. Modlitwa w int. mieszkańców 

Opola  

4. Uroczystość Trzech Króli jest świętem nakazanym przez Kościół  

5. W przyszłą niedzielę (8 stycznia) święto Chrztu Pańskiego. W kościele 

seminaryjno – Akademickim w Opolu o godz. 15.00 Zjazd Rodzin Adopcyjnych 

i Zastępczych  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium 

Duchownego i Instytucji Diecezjalnych, a w piątek 6 stycznia  w uroczystość 

Objawienia Pańskiego na Misje św.  

7. Serdeczne podziękowania za ostatnią kolektę parafialną na malowania naszej 

świątyni. Na nasz parafialny cel wpłynęło tydzień temu 5.039 Zł  07 Gr i 11 

Euro    

8. W dniu 27 stycznia Przedszkole „Bajkowa Rodzina” organizuje tradycyjny już 

„Babski Comber”. Szczegółowych informacji udziela Dyrektorka Przedszkola 

 

Plan kolędy 
2. 01. 2017 (poniedziałek) – ul. Frankiewicza (od strony Maliny do rodziny 

Bahan) – od godz. 12.00 

3. 01. 2017 (wtorek) – ul. Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka i 

Kredytowa – od. godz. 12.00 

4. 01. 2017 (środa) – ul. Traugutta, Przeskok i Przelotowa – od. godz. 14.00 

5. 01. 2017 (czwartek) – ul. Popiełuszki (od Gai do ul. Buhla) – od godz. 12.00 

6. 01. 2017 (piątek) – ul. Popiełuszki (od rodz. Nowak do rodz. Laxy) – od 

godz. 12.00 

7. 01. 2017 (sobota) – ul. Oświęcimska (od Apteki do ul. ks. Rudzkiego) i ul. 

Czogały – od. godz. 9.00 

8. 01. 2017 (niedziela) – ul. Gorzołki Średnia i Planetorza – od godz. 12.00 

 



Patron tygodnia – bł. Marcelina Darowska 

Bł. Marcelina Darowska urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach w rodzinie 

ziemiańskiej. w młodości pracowała w majątku, a także uczyła wiejskie dzieci. Często 

też odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym; w wieku 22 lat 

wyszła jednak za mąż za Karola Darowskiego. Obowiązki żony i matki wypełniała 

wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok 

później zmarł ich maleńki synek. 

W celach leczniczych wyjechała za granicę. w Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, 

że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o charakterze wychowawczym. Jej 

ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, 

która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki 

Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-oświatową, 

pomagała chłopom w usamodzielnieniu się po uwłaszczeniu. 

Mając 27 lat związała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem 

tworzącym się wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej. w 1863 r., po śmierci Józefy, 

została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: 

"To zgromadzenie jest dla Polski". 

W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca. Otworzyła tam 

zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem 

polskości na terenie zaborów. Sercem pracy Zgromadzenia miało być wychowywanie 

dzieci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską wówczas zasadę indywidualizacji 

w nauczaniu. Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode 

dziewczęta, aby mogły potem stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, 

zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła. 

Po kilku latach otwarto kolejny zakład, w Jarosławiu. z czasem powstały też placówki 

w Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie. w 1907 r. Marcelina wysłała siostry do 

nowego zakładu w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego 

pozwolenia za otwartą pracę u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak 

nadeszła. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom generalny zgromadzenia. 

Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomów 

maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu 

romantycznym. Beatyfikował ją w Rzymie Jan Paweł II 6 października 1996 r. 

 Humor 

Rozmawiają dwie sąsiadki. 

- Co ci się stało w oko? - pyta pierwsza. 

- Dostałam śrubokrętem od Kowalskiej - mówi druga. 

- Przez przypadek? 

- Nie, przez dziurkę od klucza... 


