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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ ŚW. RODZINY 
(1 Sm 1, 20-22. 24-28); (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10); (1 J 3, 1-2. 21-24); (Dz 16, 14b); (Łk 2, 41-52); 

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeru-
zalem na Święto Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam zwyczajem świą-
tecznym. Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został młody Jezus w Je-
rozolimie, a tego nie zauważyli Jego Ro-
dzice. Przypuszczając, że jest wśród pątni-
ków, uszli dzień drogi i szukali Go między 
krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie zna-
leźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w 
świątyni, gdzie siedział między nauczycie-
lami, przysłuchiwał się im i zadawał pyta-
nia. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli  

zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowie-
dziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a 
Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu 
nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bó-
lem 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. 

KOMENTARZ 
       To co po ludzku było niemożliwe 
stało się faktem, bo Słowo stało się Cia-
łem.  I tak o to rodzina ludzka stała się 
rodziną Boga a więzy i ludzkie stały się 
więzami Bożymi. Można by snuć różne 
wyobrażenia o Świętej Rodzinie, ale Jej 
życie nie było anielską sielanką. Anio-
łowie im nie usługiwali, ani ich nie 
ochraniali przed trudnościami, ale co 
by nie mówić to jedno było pewne, że 
jest to podstawowe i święte miejsce, w 
którym człowiek ma odnaleźć kolebkę 
życia i świętości. Bajeczne modele ro-
dziny nie istnieją. Ponadto nikt by się w 
takiej rodzinie nie odnalazł. Nasze zie- 

mskie rodziny wyglądają różnie. Są ro-
dziny, w których życie budowane jest 
na szczerych, życzliwych i oddanych 
sobie relacjach, ale są też takie, które 
można by nazwać swoistym poligo-
nem, na którym co chwilę wybuchają 
miny konfliktowe. Święta rodzina jest 
wzorem dla każdego. Nie dlatego, że 
na starcie Pan Bóg Maryję i Józefa 
uczynił ziemskimi rodzicami Boga, ale  
przez posłuszeństwo Słowu Bożemu i 
boskości relacji. W życiu na wzór świę-
tej rodziny nie chodzi o idealność w 
oparciu o swoje ludzkie siły, ale o zau-
fanie i  oddanie się Bogu.   Ks. Wojciech   
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BÓG W RODZINIE 
      Dzieci muszą wiedzieć, że Bóg jest dla rodziców najważniejszy. Pomagają w tym proste sposoby. Przykła-
dowo: niedziela to dzień święty i dzień odpoczynku – pierwsze miejsce zajmuje Msza Św., drugie – wspólne 
rodzinne zajęcie. W tym dniu bez koniecznej potrzeby nie pracujemy i nie chodzimy na zakupy. Świętujemy, 
czyli przeżywamy ten dzień wyjątkowo. Ważną rzeczą jest wspólna modlitwa rano i wieczorem. Nawet jeśli 
dzieci nie zawsze dobrze się zachowują, widok modlących się rodziców powinien pozostać w ich pamięci. 
Należy pamiętać o modlitwie przed i po posiłku, modlitwie przed podróżą i w innych sytuacjach. Wszystko 
to naturalnie i emocjonalności. Jeśli coś nie wychodzi nie wolno się załamywać, tylko wciąż na nowo z żywą  
nadzieją budować trwały fundament naszego domu.                                        Joanna i Bronisław Jakubowscy  

BOŻA APTECZKA  
    Proszę każdego, który teraz to czyta, aby 
powtórzył to kilkakrotnie (10, 15 razy – nie 
skupiając się na liczeniu) powoli i na głos, 
zamykając oczy: Bóg mnie kocha. Te słowa 
uzdrowią was dzisiaj ze smutku i innych 
chorób duszy- i nie tylko: Duch Święty 
wleje w Was zaraz pokój, radość i w wielu 
domach poleją się łzy. Bóg błogosławi 
działanie, nie błogosławi bezczynności. 
Czy dzisiaj umierając żałowałbyś, że cze-
goś nie zrobiłeś? Jeśli tak, to pomyśl – masz 
jeszcze czas i możesz to zrobić. Nie marnuj 
tego czasu, który Ci pozostał. Idź i zrób to. 
Czy chcesz umierać z poczuciem niespeł-
nienia, obwiniając świat? Świat, który stoi 
naprzeciw Twoim marzeniom? Zapytasz: 
skoro stoi przeciw mnie, to jak mam to zro-
bić? Odpowiem Ci pytaniem: czy nie 
wiesz, że Jezus jest większy od tego świata 
i stoi po Twojej stronie? Została Mu dana 
cała władza na niebie i na ziemi. W Nim 
możesz wszystko, bez Niego nic. Dalej nie 
wiesz co masz zrobić? Idź dzisiaj do Jezusa 

Przed Najświętszy Sakrament i porozma-
wiaj z Nim. Już słyszę jak wielu mówi: ale 
ja Go nie słyszę. To przestań tyle gadać w 
myślach i wsłuchaj się przez godzinę a zo-
baczysz i usłyszysz. Nie polegaj na wła-
snym rozumie! Polegaj na tym, co Bóg Ci 
powie, objawi, na znakach, które Ci dzisiaj 
ukaże, na Słowie, które otworzysz, usły-
szysz, na ludziach, których spotkasz (przez 
których On będzie mówił do Ciebie – po-
proś o to), sytuacjach, doświadczeniach, 
wydarzeniach itd. Nastaw radar swojej ro-
zumnej duszy na Boga i przestań kombino-
wać po swojemu, bo nic z tego nie będzie. 
Bóg ma dla Ciebie gotowe rozwiązania, ma 
dla Ciebie gotowy, jasny plan, który zapro-
wadzi Cię do zwycięstwa i wypełni naj-
skrytsze pragnienia Twego serca. Weź go. 
Nie wierzysz? Hmm, dobrze – to siedź da-
lej w domu i marudź, biadol, smuć się i jęcz 
– jednak pamiętaj, gdy będziesz umierał – 
to był Twój wybór! Bóg błogosławi działa-
nie a nie bezczynność.       A. Łodziewski 

          MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Świętej Rodziny, a 
zarazem przedostatni dzień w roku kalendarzo-
wym. Z tej okazji Drogim Parafianom oraz Go-
ściom składamy serdeczne życzenia wielu Bo-
żych łask i opieki Pani Fatimskiej na każdy 
dzień nowego roku, który już niebawem się roz-
pocznie. Oby obfitował on w naszych rodzinach 
i w naszej Ojczyźnie we wszelkie dobro. 

2. Msza Święta dziękczynna za miniony rok pod 
przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zieliń-
skiego w Sylwestra (31 XII) o godz. 18:00. Po-
dziękujemy Dobremu Ojcu za miniony czas i za 
dobro, którego doznaliśmy. Przeprosimy za 
wszelkie zło popełnione wobec Boga i bliźnich. 
Będziemy też prosić o dalsze błogosławieństwo 
dla naszej parafii, dla naszych rodzin i dla całej 
Ojczyzny.  

3. We wtorek (2 I) zapraszamy na wieczór uwiel-
bienia Bożej Dzieciny „Sto lat Jezu” na godz. 
19:00. Wieczór swoją obecnością uświetni Boży 
Spontan. W programie: konferencja, adoracja 
Najświętszego Sakramentu i uwielbienie kolę-
dami. Serdecznie zapraszamy 

4. W sobotę (5 I) zapraszamy na charytatywny kon-
cert Bożonarodzeniowy na rzecz ratowania Ba-
zyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Wykonawcy: 
Cezary Paciorek oraz Polski Chór Kameralny 
pod dyrekcją p. Jana Łukaszewskiego. 

5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
przeżywać będziemy: 

6. We wtorek (1 I)– Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki. 

7. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa tego 
dnia w Mszy świętej. W Nowy Rok Msze święte 
w naszym kościele według porządku niedziel-
nego poza Mszą świętą o godz. 6.30. 

8. W niedzielę (6 I)– Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – tzw. Święto Trzech Króli; 

9. 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 domów, 
dajemy świadectwo naszej wiary wobec innych 
ludzi. 

10. Ofiary złożone w sobotę na tacę zostaną prze-
znaczone na Fundusz Misyjny. 

11. Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu: 

• spowiedź święta w dni powszednie 
podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 15 min 
przed wieczorną Mszą Świętą; 

• biuro parafialne czynne od ponie-
działku do piątku po Mszy świętej wieczornej,  

a w sobotę (poza I sobotą miesiąca) od 9.30 do 
11.00. 
12. W tym tygodniu przypadają Dni Euchary-

styczne stycznia: 
• I czwartek miesiąca - Msza Święta za kapłanów i o 

powołania kapłańskie o godz. 18:00; 
• I piątek miesiąca – spowiedź podczas Mszy świętych 
o godz. 7:00, 17:00 i 18.00, Msza Święta dla dzieci o godz. 17:00, 
nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz. 7.30 i 18.30. 
• I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający NSM 
o godz. 7:30, Msza Święta wynagradzająca o godz. 8:00, a po 
niej pierwszosobotnie rozważanie. Tego dnia kapłani odwie-
dzą swoich chorych z posługą sakramentalną. 

13. W sobotę (5 I) o godz. 12.00 Msza święta o 
wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miło-
sierdzia, a po niej spotkanie opłatkowe w sali pa-
rafialnej. 
14. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, 
na najbliższe dni: 
3 stycznia - Pomorska 90 B, C, 94 A 
4 stycznia - Pomorska 94 B, Chłopska 65, 
5 stycznia - Pomorska 94 C, Beniowskiego, Poznań-
ska, Mściwoja, Pelplińska, Ziemowita, Subisława. 
6 stycznia - Leszka Białego, Kupały, Pomorska 
domki, Rzepichy 
Od tego roku zmienia się organizacja wizyt dusz-
pasterskich. Ministranci nie będą już zapowiadać 
kolędy dzień wcześniej, gdyż często byli źle trakto-
wani. Chęć przyjęcia księdza z wizytą duszpaster-
ską będzie można wyrazić po każdej Mszy Świętej 
przy wychodzeniu z kościoła oraz w zakrystii po-
dając ulicę oraz numer bloku, klatki i mieszkania. 
Mamy nadzieję, że ta zmiana przyczyni się ona do 
usprawnienia wizyt, a także głębszego i świado-
mego ich przeżywania w atmosferze chrześcijań-
skiej gościnności. Prosimy o powiadomienie o tym 
rozwiązaniu swoich sąsiadów i osoby, które do na-
szej świątyni przyjść nie mogą oraz przekazać nam 
ich wolę. Dzisiaj prosimy osoby mieszkające przy 
ul. Pomorskiej 90BC, 94ABC oraz w domkach, aby 
po zakończeniu Mszy Św., przy wychodzeniu z ko-
ścioła podejść do stolików i podać ulicę oraz numer 
bloku, klatki i mieszkania. Kapłani odwiedzą te 
domy wg podanego wcześniej planu. 
15. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-
dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave Ma-
ria, dwumiesięcznik biblijny Galilea. 
16. Naszych drogich zmarłych polećmy Bo-
żemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, budowniczych, 
dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Teresę Grę-
dzińską (l. 82), Pawła Wojciechowskiego (l. 77) z 
ul. Pomorskiej, których pożegnaliśmy w minio-
nym tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin: 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 31 GRUDNIA 2018 R. 

ŚW. SYLWESTRA 

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 
1) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Karola, Juliana, Pauliny i Karoliny 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Bernadetty 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Janiny i Tadeusza Tryba z okazji 
50. rocznicy ślubu oraz 75. rocznicy urodzin Tadeusza 

WTOREK, 1 STYCZNIA 2019 R.  
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

8.00 † Henryk Dejk w 1. rocznicę śmierci, Małgorzata Tesmer w 1. rocznicę śmierci 

9.30 
† Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF na Nowy Rok dla 
Marianny, Jerzego i córki Grażyny z rodziną 

11.00 † Teresa i Mieczysław Sobieszek 

12.30 † Dziadkowie, rodzice, rodzeństwo 

14.00 † Helena Kozłowska w 1. rocznicę śmierci 

18.00 † Danuta Gajo w 2. rocznicę śmierci 

19.30 
W dniu 14. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz prowadzenie przez Ducha 
Świętego dla Kaliny 

ŚRODA, 2 STYCZNIA 2019 R.  
ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 

7.00  

8.00 
1) † Tata Stanisław 
2) † Antoni w rocznicę śmierci 

18.00 † Józefa (k) Wójcik 

CZWARTEK, 3 STYCZNIA 2019 R. 
I CZWARTEK MIESIĄCA – NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 

7.00 † Tadeusz 

8.00 † Ks. Marian Piątkowski 

18.00 O powołania kapłańskie 

PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2019 R. 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00  

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

17.00 † Ryszard Jakubczyk 

18.00 † Bonifacy Narloch w 6. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 5 STYCZNIA 2019 R. 
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 † Zdzisław oraz rodzice z obojga stron 

8.00 Msza Święta wynagradzająca 

12.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

18.00 † Mieczysław Wójtowicz oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 2019 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

6.30 † Leon, Waleska (k), Jan, Teresa i Stanisław 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Alfons w 10. rocznicę śmierci, Bolesława (k) oraz dziadkowie i chrzestni 

11.00 
1) † Stefania Bekowska (k) w 10. rocznicę śmierci, rodzice: Maria i Józef 
2) Julia oraz zmarli z rodziny 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Telesfor Czerwonka, Jerzy Janowski, zmarli z rodzin z obojga stron 

18.00 
Dziękczynna z okazji 40. rocznicy ślubu Haliny i Stanisława Konkelów z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę MBF 

19.30 † Janusz, syn Adam i rodzina z obojga stron 
 


