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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ ŚW. RODZINY 
(Rdz 15, 1-6; 21, 1-3), (Ps 105 (104), (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19), (Łk 2, 22-40) 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jero-
zolimy, 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 spo-
czywał 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 ob-
jęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, 
pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zba-
wienie, 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 Fa-
nuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. 
Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i po-
została 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. Dzie-
cię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim.     Łk 2, 22-40 

KOMENTARZ 

Dziś wpatrujemy się w obraz Św. Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa, która może się nam 
jawić jako doskonała. Jednak nie była to 
rodzina bez problemów, a Nazaret nie był 
miejscem z bajki. Jest to rodzina, którą do-
tyka śmierć ziemskiego ojca Józefa, na-
stępnie samotność Maryi, która nie wie co 
sądzić, gdy słyszy od innych, że ma zrobić 
coś ze swoim  Synem, bo On chyba zwa-
riował, ponieważ bałamuci ludzi. Maryja 
na pewno musiała nie raz być doświad-
czana takimi przykrymi chwilami. Św. 
Rodzina nie zawsze była uśmiechnięta. To 
właśnie w tej rodzinie był krzyż Golgoty, 

samotność, dramat śmierci dziecka. Za 
wiele romantyzmu tutaj nie ma a jednak 
jest święta. Dlaczego? Dlatego, że święci 
to nie ci co nie mają problemów. Św. Ro-
dzina to nie ta, która się z niczym nie zma-
gała, ani nie miała nic do przekroczenia, 
ale ta, która ciągle walczyła o relacje, bo 
chrześcijaństwo nie jest religią ideałów 
ale osobowych relacji między nami a Bo-
giem i między sobą nawzajem. Ważne, 
żebyśmy odkryli, że to co decyduje o 
wielkości Św. Rodziny to nie jej wybranie 
przez Boga, ale to że na pierwszym miej-
scu zaufała Panu Bogu.          Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 

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

PYTANIE:  Jak długo Jezus przebywał w ukryciu w nazareńskim domu? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„BOŻY AWANS” 

     Pracujący w różnych zawodach liczą na 
awans. Na awans liczy wojskowy, policjant, 
lekarz czy też pracownik jakiejś instytucji. Dą-
żenie do awansu wyzwala w człowieku wiele 
pozytywnej energii i współzawodnictwa. 
Wczytując się w opis zwiastowania, odnosi się 
wrażenie, że Bóg ciągle usiłuje awansować 
człowieka, a jednocześnie sam się uniża. Wi-
docznym znakiem takiego działania jest osoba 
Jezusa Chrystusa. Bóg musiał bardzo ryzyko-
wać przyjmując ludzką naturę i stając się jed-
nym z nas. Czy można mówić o awansie, gdy 
nieskończony, doskonały i wieczny Bóg staje 
się człowiekiem, gdy bierze niedoskonałą na-
szą ludzką naturę, skażoną grzechem i podle-
gającą śmierci? Nie, to nie awans, to raczej de-
gradacja, ale degradacja z własnej woli, a jej 
powodem jest miłość do człowieka. Bóg wcho-
dzi w nasz świat problemów i przez to staje się 
nam bliski. Przychodzi do tego co zepsute i 
chore, aby naprawić i uleczyć. Przypomina to 
trochę ciężko chorego pacjenta w szpitalu, któ-
remu podaje się lek z kroplówki. Lek musi 
wejść wewnątrz ludzkiego organizmu i prze- 

niknąć go, aby skutecznie zadziałać a przez to 
spowodować wyzdrowienie. Skutki tej dobro-
wolnej degradacji straciły rację bytu wówczas, 
gdy Chrystus zmartwychwstał. Zmartwych-
wstanie Chrystusa to awans całej ludzkości, 
ponieważ my ludzie zostaliśmy awansowani 
do godności Dzieci Bożych.  
     Cudowny awans ludzkości najbardziej wi-
doczny jest w osobie Maryi, która została 
przez Boga wybrana. Ten awans zrozumiała 
jako ścisłe wypełnienie woli i dobrowolne od-
danie się do dyspozycji Boga. Awans w świe-
tle Ewangelii to czasem twarda i trudna droga, 
jak w wypadku Maryi. Chociaż była wybraną 
Służebnicą Pańską, nie ominęły Jej żadne cier-
pienia ani trudności. Przeciwnie, wydaje się, 
że ich więcej niż inne kobiety. Niewątpliwie 
możemy mówić o awansie Karola Wojtyły, 
późniejszego Św. Jana Pawła II, to był awans, 
ale była to jednocześnie Jego „droga krzy-
żowa”. Także wszelkie awanse w Kościele 
trzeba traktować jako zachętę do jeszcze gor-
liwszej służby Bogu.   
                                    Ks. Henryk Krukowski 

       MYŚL NA TYDZIEŃ  

                    
                                         Ks. Kard. Stefan Wyszyński
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj w obchodzimy Święto Świętej Ro-

dziny, a zarazem ostatni dzień w roku kalen-

darzowym. Z tej okazji Drogim Parafianom 

oraz Gościom składamy serdeczne życzenia 

wielu Bożych łask i opieki Pani Fatimskiej na 

każdy dzień nowego roku, który już nieba-

wem się rozpocznie. Oby obfitował on w na-

szych rodzinach i w naszej Ojczyźnie we 

wszelkie dobro. 

2. Msza Święta dziękczynna za miniony rok o 

godz. 18:00. Dzisiaj nie będzie Mszy świętej o 

godz. 19.30. 

3. Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu spo-

wiedź święta w dni powszednie podczas Mszy 

Świętej o godz. 7.00 i 15 min przed wieczorną 

Mszą Świętą. 

• W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 

przeżywać będziemy: 

• W poniedziałek – Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki. 

4. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa 

tego dnia w Mszy świętej. W Nowy Rok Msze 

święte w naszym kościele według porządku 

niedzielnego poza Mszą świętą o godz. 6.30. 

• We wtorek– św. Bazylego i Grzegorza z Na-

zjanzu;  

• W sobotę – Uroczystość Objawienia Pań-

skiego – tzw. Święto Trzech Króli; 

Tego dnia w kościele błogosławimy kredę, 

którą na drzwiach naszych domostw kre-

ślimy litery C+M+B, czyli Christus mansio-

nem benedicat, co znaczy Chrystus błogo-

sławi dom (mieszkanie). Oznaczając w ten 

sposób drzwi naszych domów, dajemy świa-

dectwo naszej wiary wobec innych ludzi. 

5. Msze Święte tego dnia odbędą się w porządku 

niedzielnym. Przypominamy o obowiązku 

uczestnictwa we Mszy Świętej tego dnia.  

6. Ofiary złożone w piątek na tacę zostaną prze-

znaczone na Fundusz Misyjny. 

7. W tym tygodniu przypadają Dni Euchary-

styczne stycznia: 

• I czwartek miesiąca - Msza Św. za kapłanów 

i o powołania kapłańskie o godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca – spowiedź podczas 

Mszy świętych o godz. 7:00 i 17:00 i 

18.00, Msza Święta dla dzieci o godz. 

17:00, nabożeństwo pierwszopiątkowe 

o godz. 20.30.  

Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakra-

mentalną wyjątkowo w piątek (5 I). 

• I sobota miesiąca – różaniec wynagradza-

jący NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagra-

dzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobot-

nie rozważanie. W piątek (5 I) o godz. 19.00 

Msza święta o wiarę, nadzieję i miłość dla czci-

cieli Bożego Miłosierdzia, a po niej spotkanie 

opłatkowe w sali parafialnej. 

8. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, na naj-
bliższe dni: 

3 stycznia - Rybacka 5 ABCDE, 7ABCDE, Subi-
sława 32 ABCDE, 
4 stycznia - Subisława 31 ABCDEFGHIK, Subi-
sława 21AB, 
5 stycznia - Subisława 27 AB, 6 stycznia - Subi-
sława 23 AB, 7 stycznia - Subisława 23 CDEFG 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakra-
mentu połączoną z uwielbieniem w poniedziałek 
(1 I) o godz. 20:30 w kaplicy MBF. 

9. W dniach od 13-14 I 2018 r. w naszej parafii bę-
dzie odbywała się wizytacja kanoniczna pod 
przewodnictwem J.E. ks. bpa Zbigniewa Zie-
lińskiego. Już dzisiaj informujemy, że w nie-
dzielę, 14 I nie będzie Mszy świętej o godz. 
14.00. 

10. Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową do 
Ziemi świętej w dniach od 20 do 27 maja 2018 r. 
W programie: Galilea, Hajfa, Nazaret, Kafar-
naum, Góra kuszenia, Jerycho, Jerozolima, Be-
tlejem. Więcej informacji na plakatach i ks. Woj-
ciecha. Koszt 3600 zł. 

11. Po Mszy świętej do nabycia prasa katolicka: 
Gość Niedzielny, Niedziela oraz biuletyn parafialny 
Ave Maria. 

12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: 
Macieja Miatkowskiego (l. 76) z ul. Pomorskiej, po-
lećmy Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz… 



 4 

INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 1 STYCZNIA 2018 R. – UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI 

8.00 † Mieczysław, Aniela w 16. rocznicę śmierci, Władysław 
9.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, zdrowie dla Marianny (k), Jerzego i Grażyny z rodziną 

11.00 † Marianna (k), Aleksander Lebiodowie, Irena, Leopold Baber 
12.30 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
14.00 † Mieczysław Sobieszek 
18.00 † Danuta Gajo w 1. rocznicę śmierci 
19.30 † Andrzej Wołkowicz w 7. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 2 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla Adriana – lektora 

8.00 
Msza dziękczynna w 85. urodziny Stanisława za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla małżonki, dzieci, wnuków i prawnuków 

18.00 
1) † Józefa (k) Wójcik 
2) † Tekla i Jan Sługoccy, Danuta i Józef Bryś, Jadwiga, Zofia, Zenon, Andrzej, Michał Gąsiorowscy 

 ŚRODA, 3 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Michała z okazji 17. urodzin 

8.00 
1) † Genowefa Szlędak w 1. rocznicę śmierci oraz Tadeusz Skwarczyński w 16. rocznicę śmierci 
2) O zdrowie i długie życie dla Marii oraz o uzdrowienie i dobrego męża dla Arlety 

18.00 † Ks. Marian Piątkowski 

 CZWARTEK, 4 STYCZNIA 2018 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) O łaskę uzdrowienia dla Wiesławy Reda 

8.00 
1) † Bonifacy w 5. rocznicę śmierci 
2) O pomoc w nauce i pomyślne zdanie matury dla Paula Balawajder 

18.00 O powołania kapłańskie 

 PIĄTEK, 5 STYCZNIA 2018 R. – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Telesfor Czerwonka w 25. rocznicę śmierci, Jerzy Janowski 6 miesięcy po pogrzebie 

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

17.00 † Stefania Bekowska w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice: Maria i Józef 

18.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Adama i Joanny Sekuła 

19.00 O wiarę nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

 SOBOTA, 6 STYCZNIA 2018 R. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

6.30 † Teresa i Tadeusz Pałkowscy, Adela i Franciszek Szczepańscy 

8.00 
1) Msza św. wynagradzająca 
2) † Zenobiusz i Zofia 

9.30 † Alfons w 9. rocznicę śmierci, Bolesława (k), zmarli dziadkowie i chrzestni 

11.00 † Marian Nowopolski w 10. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

12.30 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

14.00 † Wanda, Damazy, Edward, Piotr oraz zmarli z obojga stron 

18.00 † Leokadia 
19:00 † Anna w 17. rocznicę śmierci i Jan w 43. rocznicę śmierci Kozłowscy oraz Henryk, Józef, Stanisław 

Kozłowscy 

 NIEDZIELA, 7 STYCZNIA 2018 R. – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

6.30 W intencji Anny Balawajder 

8.00 Żywy Różaniec 
9.30 † Czesław Mania w 18. rocznicę śmierci, dziadkowie z obojga stron 

11.00 † Henryk Suchecki (od siostry z rodziną) 

12.30 Za parafię 

14.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
18.00 † Bolesław Mejer w 1. rocznicę śmierci 

19.00 † Małgosia w 33. rocznicę śmierci 
 


