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Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Słowa Ewangelii według Świętego 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 27. 12. 2021 – Św. Jana Apostoła Ewangelisty

18. 00 - Za + Gintera Musioł w 30 dz. po śm.
- W intencji mieszkańców ulic: Augustyna, Śluza, Józefa - MSZA
KOLĘDOWA

Wtorek 28. 12. 2021 – Świętych Młodzianków, męczenników
9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków za nasze Dzieci młodsze i starsze
18. 00 W intencji mieszkańców ulic: Przedpole, Bażantowej, Przepiórki, Gołębiej,
Świerzego - MSZA ŚW. KOLĘDOWA

Środa 29. 12. 2021 – św. Tomasza Becketa, bpa i m.

7. 00 Za ++ rodziców Leontynę i Józefa Mikoda, ++ teściów Jana i Emmę Otremba,
za ++ z rodz. i pokr.
18. 00 W int. mieszkańców ulicy Podbornej (prawa i lewa strona) MSZA
KOLĘDOWA

Czwartek 30. 12. 2021

8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę w int.
Domiceli Pomietło z ok. 89 r. ur., za córki i syna z rodzinami
18. 00 W int. mieszkańców ulicy Traugutta, Przeskok, Przelotowej, Frankiewicza
MSZA ŚW. KOLĘDOWA

Piątek 31. 12. 2021 – św. Sylwestra I, pap.

16. 30 MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2021
- Za zmarłych Parafian w minionym Roku 2021
- Za + Katarzynę Piechota, ++ dwóch mężów, dwóch synów, córkę, zięcia,
synową i d.op.
- Za + Józefa Czech w I r. śm.
- Za + Ewę Kupczak z ok. urodzin, za + ojca Gintera Cichoń, teścia Czesława
Kupczak, pokr. i d.op.
- Za + Joannę Kozak w 10 r. śm.
- Za + Jerzego Raba w rocznicę śm i za + matkę Janinę

Sobota 1. 01. 2022 – Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok
8. 00 Za + Ernesta Sbielut z ok. 90 r. ur.
10. 30 Za +Teresę Schwalbe w 6 r. śm., za ++ z rodz. Laxy - Schwalbe – Skrzypczyk
i d.op.
16. 30 - Za ++ rodz. Anastazję i Franciszka Kornek, czterech synów, córkę i d.op.
- Za + Feliksa Wolwark w I r. śm.

Niedziela 2. 01. 2022 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
7. 30
8. 00
10. 30
16. 00
16. 30

Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
Za + Irenę Kansy z ok. urodzin
Za ++ z rodziny Skrzypczyk - Piechota, pokr. i d.op.
Nieszpory świąteczne
Za + Gabrielę Kurc w 30 dz. po śm.

Pozostałe ogłoszenia
1. Naszym Fachowcom serdeczne podziękowania za zrobienie szopki betlejemskiej
2. W piątek (31.XII) zakończenie Starego Roku 2021. Zapraszam na uroczystą
Mszę św. o godz. 16.30 z uroczystym Te Deum Laudamus i z całoroczną
statystką
3. W sobotę (01. 01) obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi .W
tym dniu obchodzimy 55 Światowy Dzień Modlitw o Pokój
4. Bóg zapłać za kolekty: z Pasterki - przeznaczona na zasilenie Fundacji Ochrony
Życia (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny); w Boże Narodzenie na
Wydział Teologiczny i w drugie święto za kolektę PARAFIALNAĄ NA OPAŁ
DO NASZEGO KOŚCIOŁA
5. Kolekta w niedziele (2. 01) wyznaczona na Kurię i Seminarium
6. W dalszym ciągu życzę Wszystkim zebranym dobrego i udanego tygodnia

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.

Patron tygodnia: św. Tomasz Becket i św. Sylwester
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.
Św. Sylwester I, papież (+335) był z pochodzenia Rzymianinem. Na stolicę
Piotrową wstąpił w 314 roku. Po edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań
chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu Bożego. Za jego
pontyfikatu odbył się I sobór powszechny w Nicei (325). Wystał tam swoich legatów,
a następnie zatwierdził uchwały tegoż soboru. Za jego rządów wybudowano bazyliki
rzymskie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra w Watykanie, które konsekrował. Patron
diecezji i miasta Modeny. Tam znajdują się także jego relikwie.
W IKONOGRAFIA przedstawia św. Sylwestra w papieskim stroju pontyfikalnym
lub jako papieża w tiarze i czerwonym płaszczu. Jego atrybutami są: kościół, księga,
trzyramienny krzyż, paliusz, tiara, wąż z książką, smok u stóp.
Przez pewien czas nie będzie się ukazywać wersja elektroniczna Informatora
Parafialnego, a to ze względu na mój pobyt w szpitalu {Wiesław Długosz}

