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28. 12. 2020 – 3. 01. 2021 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 28. 12. 2020 – Świętych Młodzianków, 
męczenników - święto 

9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków za nasze Dzieci młodsze i starsze 

18. 00 - Za + Monikę Kozak i za ++ z rodz. Kozak - Warzecha  

- W intencji mieszkańców z ulic Augustyna, Śluza, Józefa - MSZA ŚW. 

KOLĘDOWA 

 Wtorek 29. 12. 2020 – św. Tomasza Becketa, bpa i m. 
18. 00 - Dz. błag. do B.Op.MBNP. z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Joanny i Henryka Kochanek z ok. 30 r. ślubu, za dzieci i ++ 

rodziców z obu stron  

- W intencji mieszkańców z ulic Przedpole, Bażantowej, Przepiorki, Gołębiej, 

Świerzego - MSZA ŚW. KOLĘDOWA 

 Środa 30. 12. 2020  
18. 00 - Za + Helenę Hoffmann i dusze czyśćcowe  

- W intencji mieszkańców z ulicy Podbornej (prawa i lewa strona) - MSZA 

ŚW. KOLĘDOWA 

 Czwartek 31. 12. 2020 – św. Sylwestra, pap. 
9. 00 Za + Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową oraz za  ++ z rodz. 

Piechaczek 

16. 30 MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2020  

- Za zmarłych Parafian w minionym Roku 2020  

- Dz. błag. w int. Antoniego z ok. urodzin, za rodziców, dziadków i całą 

rodzinę  

- Za + babcię Katarzynę  Piechota, za ++ dwóch mężów, dwóch synów, córkę, 

zięcia oraz synową i krewnych 

 Piątek 1. 01. 2021 – Święto Bożej Rodzicielki – Nowy Rok 
8. 00 Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki za Parafian i za nasze 

Rodziny 

10. 30 Za + męża Pawła Respondek, szwagierkę Irenę, szwagra Gintera Kliza, pokr. 

oraz d.op. 

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

 Sobota 2. 01. 2021 – św. Bazylego Wielkiego, Grzegorza z 

Nazjanzu, bpa i dra K. – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP w int. Czcicieli i za Ofiarodawców Mszy św.  

- Za ++ Marię i Józefa Broll w 19 r. śm. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Paulinę Grise, za rodziców, dziadków 

i chrzestnych 

13. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

 



18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + dziadka Macieja z ok. urodzin  

- Za + Arkadiusza Podemski - od Mari Ślęzak z rodziną  

- Za + koleżankę Lidię o dar Nieba – od Przyjaciółek  

- Do MBNP. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 

30 urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny  

- W intencji mieszkańców z ulic Traugutta, Przeskok, Przelotowej - MSZA 

ŚW. KOLĘDOWA 

 Niedziela 3. 01. 2021 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. w int. Ireny z ok. urodzin i za całą rodzinę 

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

błog. w int. Lidii z ok. urodzin, za męża, dzieci z rodzinami, w int. matki i za 

+ ojca i teściów 

16. 00 Nieszpory świąteczne  

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

Weronki i Mariusza Sośniak oraz za rodzinę z ok. 12 rocznicy ślubu 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Naszym Fachowcom serdeczne podziękowania za wykonanie szopki 

betlejemskiej  

2. W czwartek (31.XII.) zakończenie Roku Pańskiego 2020. Zapraszam na 

uroczystą Mszę św. o godz. 16.30  z uroczystym Te Deum Laudamus i 

całoroczną statystyką 

3. W piątek (01.01) obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W 

tym dniu obchodzimy 53 Światowy Dzień Modlitw o Pokój 

4. W tym tygodniu obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca  

5. Bóg zapłać za kolekty: z Pasterki - przeznaczona na zasilenie Fundacji Ochrony 

Życia (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny), w Boże Narodzenie na 

Wydział Teologiczny w Opolu, a w drugie święto za kolektę PARAFIALNĄ 

NA OPAŁ DO NASZEGO KOŚCIOŁA  

6. Kolekta w niedzielę 3 stycznia jest wyznaczona na Kurię i Seminarium 

Duchowne 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Bracia: 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do 

ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 

Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 

jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 



Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna 

składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z Izaaka 

będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także 

umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja 

jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». 

Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego 

życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest 

Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, 

zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». 

Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie 

dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził». 

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, 

jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram 

uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. 

Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała 

się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki 

Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu 

zrodziła Sara, imię Izaak. 

Patron tygodnia: św. Tomasz Becket 

Św. Tomasz Becket, biskup, męczennik urodził się w 1118 roku w Londynie. 

Studiował w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia na prawie 

w Bolonii. Kiedy wrócił do kraju, został archidiakonem. W 1155 roku mianowany 

lordem kanclerzem, stał się najbliższym współpracownikiem Henryka II. Kiedy 

siedem lat później został arcybiskupem Canterbury, zrezygnował z kanclerstwa. 

Zmienił radykalnie styl życia, podejmując ascezę. Dawniejsze oddanie królowi 

zamienił na głęboką troskę o Kościół, o zachowanie jego praw iprzywilejów. Próby 

poszerzenia zakresu ikompetencji sądów królewskich kosztem kościelnych 

oraz ograniczenia władzy Kościoła spowodowały konflikt Tomasza z królem. Musiał 

chronić się ucieczką. W 1170 roku doszło do pojednawczego spotkania króla 

z arcybiskupem. Tomasz powrócił do Anglii. Jednak spokój trwał niezbyt długo. 

Kiedy Tomasz odmówił zdjęcia kar z biskupów, został zamordowany podczas 

nieszporów w katedrze, 29 grudnia 1170 roku. Aleksander III kanonizował 

arcybiskupa Tomasza w trzy lata później. Henryk II u jego grobu odbył publiczną 

pokutę. Grobowiec Świętego ijego relikwie zniszczył Henryk VIII (1538). Patron 

Anglii, duchownych. 

W IKONOGRAFII św. Tomasz przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego 

atrybutami są: model kościoła, krzyż, miecz, palma męczeńska. 


