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Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i zna-
leźli 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 paste-
rze 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 Je-
zus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło  
w łonie Matki. 

(Łk 2,16-21) 

 Kościół pierwszy dzień nowego roku 
poświęca Matce Bożej, którą nazywa Rodzi-
cielką. Nie przypadkowo wspominamy dziś 
Maryję. W Niej rozpoczęła się tajemnicza 
historia zbawienia. I dzisiaj  pragnie nam 
wszystkim przypomnieć, że trzeba swoje 
życie zacząć układać od nowa i że na tej no-
wej drodze naszego zbawienia przewod-
niczką ma być właśnie Ona bo ktokolwiek 
schroni się w Jej sercu, w kościele to w dniu 
ostatecznym czy w dniu swojej śmierci zo-
stanie uchroniony od śmierci. Tak jak Maryja 
udzieliła w swym sercu schronienia swoje-
mu Synowi Bożemu tak samo w tym samym 
sercu w dzień sądu Bożego będzie ocalony 
każdy kto się w tym sercu schroni. „Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i rozwa-
żała je w swoim sercu” – czytamy w dzisiej-
szej Ewangelii. To pokazuje, że Maryja byłą 
Mistrzynią wsłuchiwania się w słowa Boga. 
A skoro potrafiła słuchać głosu Boga to tym 
bardziej dziś wsłuchuje się w głos naszych 
serc. Opiekę nad dzieckiem roztaczają różne 
instytucje. Troszczą się o to, by było zdrowe, 
by miało dobre warunki rozwoju i edukacji, 
ale jedynie matka zachowuje i rozważa w 
sercu tajemnice swojego dziecka. Nikt poza  

Nią nie jest w stanie władać tak pięknym  
i rozbudowanym w siłę miłości językiem 
zrozumienia, współczucia i oddania. Odkąd 
Maryja przyjęła słowa Boga Jej serce stało się 
miejscem dla wszystkich naszych słów i wo-
łań.  Może to trochę nielogiczne, ale w Jej 
sercu nawet grosze naszych wołań wydają 
się być dla Niej cennym Majątkiem. Jeśli Ma-
ryja z takim przejęciem wysłuchała Boga to o 
ileż bardziej może wysłuchać człowieka? 
Skoro Maryja nigdy niczego nie odmówiła 
Bogu to tym bardziej Bóg nigdy niczego nie 
odmówi Jej, zwłaszcza gdy powołując się na 
Nią będziesz się modlić do Niego.  Starajmy 
się traktować Maryję jako najbliższą Współ-
pracownicę Boga w sekretariacie nieba. Ona 
nie tylko jest pierwszą otwierającą drzwi do 
gabinetu Pana Boga ale także do właściwego 
rozumienia Biblii. Maryja pragnie, by to 
wszystko co Jej przynosisz trafiało w pierw-
szej kolejności na biurko Bożych prioryte-
tów. Kiedy zwracasz się w modlitwie przez 
Maryję to tak jakbyś wchodził na audiencję 
do Boga omijając jakiekolwiek kolejki. A dla 
Niego, o czym także dowiadujemy się z ży-
cia Maryi nie ma nic niemożliwego. 

Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Co zrobili pasterze, gdy ujrzeli Dziecię w Żłobie? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Modlitwa Eucharystyczna stanowi 
zasadniczą część Mszy Świętej. To w 
trakcie niej Bóg przychodzi pod postacią 
chleba i wina. 

Niektórzy mogą pamiętać jeszcze,  
że do niedawna w Kościele była tylko 
używana jedna Modlitwa Eucharystycz-
na - tzw. Kanon Rzymski. Od 1968 r. 
Kongregacja ds. sakramentów i kultu Bo-
żego wprowadziła nowe Modlitwy. W tej 
chwili jest ich aż 10 (4 zwykłe, 1 w róż-
nych potrzebach, 2 o tajemnicy pojedna-
nia i 3 z udziałem dzieci).  

Jednak określanie ich „nowymi” nie 
jest do końca precyzyjne, bo są w nich 
bardzo stare elementy. Najstarszą Modli-
twą ułożona w całości jest I, czyli tzw. 
Kanon Rzymski. Najstarsze teksty zawie-
ra jednak II Modlitwa Eucharystyczna, 
która obecnie jest  najczęściej używaną. 
Teksty te pochodzą już z I w.  
i  prawdopodobnie  były  używane  przez  

Apostołów podczas celebracji Mszy Świę-
tych. 

Nowością wprowadzoną przez Ko-
ściół są Modlitwy Eucharystyczne  
z udziałem dzieci. Ze względu na coraz 
bardziej popularne Msze Święte z udzia-
łem dzieci postanowiono wprowadzić 
bardzo proste w odbiorze modlitwy ma-
jące bardzo uwypuklony charakter 
dziękczynienia, co ułatwia dzieciom zro-
zumienie. 

Modlitwy Eucharystyczne o tajemnicy 

pojednania są zalecane podczas Wielkie-

go Postu i dni pokutnych. Uwypuklają 

charakter pojednania ofiary krzyżowej 

Pana Jezusa. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 

która jest zarazem pierwszym dniem Nowego 

Roku. Z tej okazji Drogim Parafianom oraz Go-

ściom składamy serdeczne życzenia wielu Bo-

żych łask i opieki Pani Fatimskiej na każdy 

dzień nowego roku. Oby obfitował on w na-

szych rodzinach i w naszej Ojczyźnie we wszel-

kie dobro. 

2. Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu 

spowiedź święta w dni powszednie podczas 

Mszy Świętego o godz. 7.00 i 15 min przed 

wieczorną Mszą Świętą. 

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 

przeżywać będziemy: 

 W poniedziałek – śś. Bazylego i Grzego-

rza z Nazjanzu;  

 W piątek – Uroczystość Objawienia Pań-

skiego; 

Tego dnia w kościele błogosławimy kredę, którą 

na drzwiach naszych domostw kreślimy litery 

C+M+B, czyli Christus mansionem benedicat,  

co znaczy Chrystus błogosławi dom (mieszkanie). 

Oznaczając w ten sposób drzwi naszych do-

mów, dajemy świadectwo naszej wiary wobec 

innych ludzi. 

Msze Święte tego dnia odbędą się w porządku 

niedzielnym. Przypominamy o obowiązku 

uczestnictwa we Mszy Świętej tego dnia. Z ra-

cji uroczystości tego dnia nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Ofiary złożone w środę na tacę zostaną prze-

znaczone na Fundusz Misyjny. 

4. W tym tygodniu przypadają Dni Euchary-

styczne stycznia: 

 I czwartek miesiąca - Msza Święta za ka-

płanów i o powołania kapłańskie  

o godz. 16:00; 

 I piątek miesiąca - spowiedź podczas 

Mszy Świętych; 

 I sobota miesiąca - o godz. 8:00 Msza Świę-

ta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Maryi, po Mszy Św. różaniec przed Najświęt-

szym Sakramentem i piętnastominutowe 

rozważanie. W sobotę kapłani odwiedzą cho-

rych z posługą sakramentalną. 

5. Msze Święte w tym tygodniu: 

 W intencji dobroczyńców, podopiecznych 

i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Cari-

tas - w poniedziałek (2 I) o godz. 18.00. Spo-

tkanie opłatkowe Parafialnego Zespołu Cari-

tas w piątek (6 I) o godz. 19.00; 

 O wiarę, nadzieję i miłość dla tych, którzy 

ufają Bożemu Miłosierdziu w sobotę (7 I)  

o godz. 14.30. Po Mszy Świętej spotkanie 

opłatkowe w sali parafialnej. W szczególno-

ści zapraszamy członków Grupy Miłosier-

dzia. 

6. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy,  

na najbliższe dni: 

Wtorek,  

3 I 2017 

ul. Pomorska 14 ABDE,  

15 AB 

Środa,  

4 I 2017 

ul. Pomorska 13 ABE, 

14 CFG 

Czwartek,  

5 I 2017 

ul. Pomorska 13 CDFGH 

Piątek,  

6 I 2017 

ul. Pomorska 82 AC 

Sobota,  

7 I 2017 

ul. Pomorska 82 B,  

86 A nr 1-50 

Niedziela,  

8 I 2017 

ul. Pomorska 86 A nr 51-98,  

86 B 

Dzień wcześniej ministranci powiadomią o ma-

jącej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczynają się 

o godz. 16:00. 

7. Zapraszamy dzieci na wyjazd zimowy od 21 

do 28 stycznia do Ochotnicy Dolnej. Zapisy u 

ks. Adama. 

8. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Nie-

dzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny Ave Maria 

za dowolną ofiarę. 

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 

zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych i dobro-

dziejów naszego kościoła. Dobry Jezu, a nasz 

Panie… 
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 NIEDZIELA, 1 STYCZNIA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI 

6:30 † Mąż Mieczysław Rusiecki oraz Melania 
8.00 Żywy Różaniec 

9.30 Dziękczynna za cały rok z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny na dalsze lata 
11.00 † Stanisław Kamiński, sąsiedzi z bloku 14 

12.30 
1) Za parafian 
2) † Andrzej Wołkowicz w 6 rocznicę śmierci 

14.00 † Mieczysław, Aniela i zmarli z rodziny 
18.00 † Mieczysław Sobieszek, rodzice i rodzeństwo 
19.30 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 
1) † Józefa (k) Wójcik 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla całej 
rodziny Kreft 

8.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Krzysztof Radzik 

 WTOREK, 3 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 † Wojciech Łukasiak w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) O potrzebne łaski dla Dominika (m) 

18.00 † Ks. Marian Piątkowski 

 ŚRODA, 4 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

8.00  

18.00 † Bonifacy 

 CZWARTEK, 5 STYCZNIA 2017 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Rodzice: Teodozja i Mieczysław oraz brat Jerzy i Henrieta 

8.00 O szczęśliwą operację i wszelkie łaski dla Bernadety 

16.00 O powołania kapłańskie 

18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

 PIĄTEK, 6 STYCZNIA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – I PIĄTEK MIESIĄCA  

6:30 † Zdzisław w 10 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w 
Najświętszym Sakramencie 

9.30 † Alfons w 8 rocznicę śmierci, Bolesława (k), dziadkowie i chrzestni z obojga stron 

11.00 
1) O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Bartosza z okazji 13. urodzin  
2) † Telesfora Czerwonka oraz zmarli z rodziny 

12.30 
1) † Maria oraz zmarli z rodziny 
2) † Julia, Tadeusz i Anna 

14.00 
Dziękczynna z okazji 40. rocznicy sakramentu małżeństwa Katarzyny i Jana z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata dla całej rodziny 

18.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

19.30 † Rodzice: Monika i Antoni, rodzeństwo: Krystyna i Antoni 

 SOBOTA, 7 STYCZNIA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 
1) † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Emilia, Walenty, Helena, Lucjan Skłodowscy 

8.00 
1) Msza Święta wynagradzająca 
2) † Krystyna, Bronisława (k), Jarosław Katan 

18.00 
† Anna (16 r. śm.), Jan (42 r. śm.) oraz bracia: Stanisław, Józef, Henryk Kozłowscy oraz babcia 
i dziadek 

 

 


