
  

  
  
  
  

  

 

Rodzice po długotrwałej praktyce kiedyś 

dali mi wybór chcąc sprawdzić czy 

naprawdę umiłowałam tę „łódź 

ratunkową”, pozwolili mi dokonać 

wyboru: „Jeśli chcesz możesz modlić się 

dzisiaj z nami, jeżeli nie to nie musisz. 

Nikt nie będzie na Ciebie krzyczał, ani Cię 

zmuszał. Dziś dajemy Ci wolny wybór”. 

Teraz wydaje mi się to oczywiste. ale 

wtedy mój wybór wydawał się rodzicom 

raczej niemożliwy. Kiedy już miałam 

powiedzieć, ze nie mam ochoty się dziś 

modlić coś zamknęło mi usta, a w głębi 

duszy usłyszałam słowa: „Pomódl się, 

Bóg Cię ukochał”. Odpowiedziałam: 

„Tak, modlę się z wami”. Wielu 

małżonków, którzy mają już za sobą długi 

staż małżeński, mówią, że wytrwali dzięki 

wsparciu i opiece Bożej. Dlatego wspólnie 

świętują imieniny, urodziny, a w rocznicę 

zawarcia małżeństwa zamawiają Msze 

Święte dziękczynne, by jednocześnie prosić dla siebie i swoich bliskich o łaski 

potrzebne na dalsze lata życia. W ten sposób przypominają sobie, że miłość jest 

„więzią doskonałości” i ona jedynie się liczy. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zaprosić Boga do rodziny 
 

W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef 

dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest 

miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą 

Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt 

Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym 

życiu. Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które mężczyzna 

i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi fundament 

rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. 

Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej 

troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, 

niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać film, korzystać z Internetu, z Nim 

przyjmować gości. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim 

zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca. Jeżeli o tym się zapomina, jeśli nie 

dopuszcza się Boga do codziennego życia w rodzinie, to rodzina zawsze stanie się 

„duchową pustynią”. Papież Benedykt naucza, że „kto się modli, nie traci czasu, nawet 

jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do 

działania” (DCE 36). Pochłonięcie aktywizmem może prowadzić do tego, że modlitwa 

utraci swój charakter chrześcijański i swoją prawdziwą skuteczność. Jeśli jednak 

dostrzeżemy jej wartość, może stać się fundamentem w budowaniu małżeństwa i 

rodziny. Tak o modlitwie i porozumieniu w swojej rodzinie mówi Marta: Czymś 

wspaniałym jest powierzanie prowadzenia codziennej modlitwy dorastającym 

dzieciom, które coraz mniej zdają sobie sprawę z wagi tej modlitwy i nie pamiętają, 

że właśnie rozmowa z Bogiem, nie kolorowe czasopisma czy modne ciuchy to 

prawdziwa droga do szczęścia. W mojej rodzinie codziennie odmawiamy różaniec. 

Nieważne, że któreś z dzieci ma dużo lekcji, a rodzice zapracowani nie mają siły na 

odmówienie różańca. Zostawiamy wszystkie obowiązki codziennego życia i 

klękamy przed obrazem Jezusa lub Maryi, powierzając się w modlitwie różańcowej 

i odmawiając pacierz.      |dokończenie na ostatniej stronie| 



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza niedziela to także wspomnienie św. Jana Apostoła, 

największego teologa wśród Ewangelistów. Jest to także dzień naszego 

odpustu parafialnego.  

2. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz. 18.00 na Mszę 

św. dziękczynną w czasie której podziękujemy za dary i łaski 

otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie 

wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i 

społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający 

się nowy rok.  

3. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte 

według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień 

Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które 

wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój 

módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych 

interesów sieją niepokój i wywołują konflikty. 

4. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 9.00 Msza Święta o 

Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi i 

Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za 

grzechy i znieważenia. 

5. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 

intencji. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli 

śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela; 

– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu 

(330-390), biskupi i doktorzy Kościoła. 

 

 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

 

† Czesława(f) Roman. l. 77; 

† Anna Zemło, l. 61; 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

28.12. – Poniedziałek – Św. Młodzianków, męczenników, święto 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Macieja i Karoliny w 3 
miesiące po ślubie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Adama oraz o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie dla Ewy w dniu imienin 

18.00 † Zofia Kuriata 6 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 † Zdzisław Parus 39 rocznica śmierci  i zmarli z rodziny 

29.12. – Wtorek – w oktawie Bożego Narodzenia 

7.00 W intencji parafian 

18.00 † Rodzice: Kazimierz i Albin, Teresa i Jerzy Małkowscy 

18.00 † Wiesław Bronkoszewski 

18.00 † Alina Szatkowska 

30.12. – Środa – w oktawie Bożego Narodzenia 

7.00 † Eugeniusz Kozdroń z okazji imienin 

18.00 † Krystyna Łompieś  

18.00 † Marcin w rocznicę śmierci 

18.00 † Eugeniusz Tomczak w dniu imienin, zmarli rodzice z obojga stron 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

31.12. – Czwartek – św. Sylwestra, papieża 

7.00 
 † Ks. Piotr Kosalik, ks. Jarosław Żuchowski, ks. Dariusz Stawiecki, ks. Wojciech 
Kruk, ks. Ryszard Szczęscy 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Państwa Anny i Wojciecha 
Kowalczyk z okazji 43-ciej rocznicy ślubu 

18.00 W intencji parafian 

01.01. Piątek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

9.30 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Arkadiusza i wnuczki Scarlett 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny Komorowskiej 

11.00 † Mieczysław Piórkowski 

12.30 † Halina 9  rocznica śmierci, Stanisław 37 rocznica śmierci, brat Eugeniusz z 
okazji imienin, Kazimierz i Jacek Jankowscy 

12.30 † Jarosław i Piotr Dorosz 

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(1) 

02.01. – Sobota – Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, wspomnienie 

7.00  

9.00 NS NMP 

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(2) 

03.01. – Niedziela – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

7.30  W intencji parafian 

9.30 † Ryszard Gajaszek 14 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Gajaszek i Woelk 

9.30 † Dorota, Jerzy Rudnik, Leon Lemańczyk 

11.00 † Jan i Monika Przedpełscy oraz zmarli ich rodzice 

11.00 † Rodzice: Janina i Jan Kudełka, mąż Aleksander Bujko 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Artura oraz ich 

dzieci 

12.30 

† maż Kazimierz Brzezicki 10 rocznica śmierci, rodzice: Genowefa i Stanisław 

Piskorscy, ks. Witold, siostra Teresa, szwagier Franciszek, dziadkowie z obojga 

stron i zmarli z rodziny 

18.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska(3) 


