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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 2-6. 12-14

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan uczcił ojca 
przez dzieci, a prawa matki nad synami 
utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie 
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby 
gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z 
dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. 
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 
posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej 
matce. Synu, wspomagaj swego ojca w 
starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A 
jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w 
zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u 
ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny * 
w zaciszu twego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki * 
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który służy Panu. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi † 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 12-21

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i 
umiłowani – obleczcie się w serdeczne współ-
czucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 
nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia 
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na 
to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest 
spoiwem doskonałości. A w sercach waszych 
niech panuje pokój Chrystusowy, do którego 
też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I 
bądźcie wdzięczni.
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Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego zostanie odprawiona          
o godz. 17.00., a po niej będziemy modlić 
się za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na cmentarzu wilano-
wskim w ostatnim roku. Imiona zmarłych 
prosimy zgłaszać w zakrystii. Msza św. na 
zakończenie roku kalendarzowego zostanie 
odprawiona o godz. 18.00. a bezpośrednio 
po niej zostanie odprawione nabożeństwo 
dziękczynno-błagalne.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 
stycznia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się     
o powołania kapłańskie. W piątek, 3 sty-
cznia, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz. 12.00., a o godz. 
18.00. Msza św. z intencją wynagradzającą 
Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo I-piątkowe, prowadzo-
ne przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać rano i od godz. 
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w ca-
łym swym bogactwie: z całą mądrością nau-
czajcie i napominajcie siebie, psalmami, hym-
nami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem 
łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.         
A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko 
niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie pod-
dane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, 
miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. 
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszys-
tkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie roz-
drażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły du-
cha.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Kol 3, 15a. 16a

W sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym bogactwie.

EWANGELIA
Mt 2, 13-15. 19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, 
weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, 
wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. 
Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem 
Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi 
w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i 
rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź 
do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 
na życie dziecięcia». On więc wstał, wziął 
dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał 
się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, 
udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta 
zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie 
Nazarejczykiem».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

  Niedziela w oktawie  Bożego Narodzenia 
jes poświęcona Świętej Rodzinie - Jezu-
sowi, Maryi i Józefowi. Jest to piękny wzór 
dla naszych rodzin i wspólnot. 

  W filmie pt.,, Prosta historia”, stary farmer 
opowiada, że kiedy jego dzieci były małe, 
dawał im patyki i mówił im ,,złamcie je”. I 
robili to z łatwością. Potem kazał im 
związać patyki razem i złamać je. 
Oczywiście nie mogli. Wtedy mówił: ,,Ta 
wiązka, to rodzina”. Dlatego inwestowanie 
w swoją rodzinę, to najlepsza inwestycja 
naszego życia.  

  Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za na-
szych rodziców, którzy przekazali nam 
życie i wartości, dzięki którym dziś jesteśmy 
ludźmi wierzącymi.

Ks. Michał Dubicki.

w Ŝrodň, 1 stycznia, UroczystoŜci świňtej 
BoŨej Rodzicielki,
w czwartek, 2 stycznia, Wspomnienie Ŝw. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu biskup·w i Doktor·w KoŜcioğa,

−−

i nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakra-mentu pokuty i pojedna-
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancela-
rii parafialnej. W sobotę, 4 stycznia, o godz. 
7.00. Msza św. wotywna o Niepokalanym 
Sercu NMP. Po Mszy zapraszamy na Na-
bożeństwo Różańcowe. Przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmówi-
my jedną cześć różańca, po czym podej-
miemy piętnastominutowe rozmyślania nad 
wskazaną tajemnicą różańca. Odprawianie 
pierwszych pięciu kolejnych sobót miesiąca 
można rozpocząć w dowolnym czasie, do 
czego serdecznie zachęcamy. 
We wtorek, 1 stycznia, przeżywać będzie-
my Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Msze św. będą sprawowane: o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie będzie na-
bożeństwa o godz. 17.00. i Mszy św.             
o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu przeżywać 
będziemy Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
W Nowy Rok za pobo-żne odśpiewanie Hy-
mnu do Ducha Świętego możemy zyskać 
odpust zupełny, wypełniając zwykłe warunki 
odpustu.
Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w nie-dzielę, 19 stycznia po Mszy św.      
o godz. 11.30.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia o 
godz. 11.00.

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim para-
fianom i gościom, którzy w czasie Adwentu i 
świąt Bożego Narodzenia korzystali z po-
sługi duszpasterskiej w naszym kościele, za 
liczny udział w rekolekcjach, roratach i sa-
kramencie pojednania. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do s. Melanii, Adama i 
Danuty Domaszczyńskich, i p. Łukasza 
Marczaka, p. Jerzego Stolarczyka, p. Łuka-
sza Czarnego, p. Marii Zmyi, p. Huberta 
Rawskiego, p. Andrzeja Bednarka, p. Kry-
styny Kruszewskiej, p. Marty Piekut, p. Krzy-
sztofa Żaczka, p. Leszka Knyziaka, p. Ewy 
Młynarczyk, p. Stanisława Podgórskiego, 
którzy w tym roku przygotowali szopkę 
betlejemską w naszej świątyni. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 

Wszystkim obchodzŃcym w tym tygodniu 
imieniny skğadamy Ũyczenia bğogosğawieŒ-
stwa BoŨego i wszelkiej pomyŜlnoŜci w Ũy-
ciu osobistym i zawodowym.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego kredę 
i kadzidło będą rozprowadzać ministranci 
przed kościołem, po każdej Mszy św. Ofiary 
składane przy tej okazji są przeznaczone na 
fundusz ministrancki. 

−−

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Lentza 35 kl III i kl IV
I piątek miesiąca
ul. Lentza 35A i 2-12 (numery parzyste), ul. Kubickiego
ul. Urodzajna, ul. Marconich 1-3 (numery nieparzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– czwartek, 2 stycznia
– piątek, 3 stycznia
– sobota, 4 stycznia

–
–
–
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie, po raz pierwszy pojawiło się w 354 roku. 25 grudzień jako „oficjalny” dzień Bożego Narodzenia, 
nie został wybrany przypadkowo. Święto to miało stanowić przeciwwagę, dla obchodzonego w tym samym czasie Dnia Narodzin 
Niezwyciężonego Słońca, poświęconemu perskiemu bogu Mitrze.

 W polskiej tradycji Boże Narodzenie od 
wieków było obchodzone godnie jako Wielkie 
Święto. Zwyczaj godnego uczczenia świąt 
Bożego Narodzenia, powiązany był ze 
słowiańskim zwyczajem zaślubin, które 
inaczej określano godami. Takie połączenie 
wywodziło się z tradycji ludowej, w której 25 
grudnia był nie tylko dniem narodzin Boga, 
ale również zaślubin (godów) dnia i nocy, 
ciemności i światła.

Gody

  Boże Narodzenie oraz okres do Trzech Króli 
nazywano godami bądź godnymi świętami. 
Tak wzniosłe święto wymagało odpowiedniej 
oprawy, to też w pierwszy dzień godnych 
świąt, spędzano w rodzinnym gronie, w at-
mosferze spokoju, powagi i na wspólnym 
śpiewaniu kolęd. W tym dniu zakazane były 
wszelkie codzienne obowiązki, z wyjątkiem 
obrządku inwentarza. Nie organizowano 
zabaw ani wesel. Nie wolno było sprzątać, 
rąbać drwa, przynosić wody ze studni, 
rozpalać ognia pod kuchnią ani gotować. 
Wierzono też, że nie należy należało np. 
przeglądać się w lustrze, czesać i poprawiać 
splecionych rano warkoczy. Niezbędne prace 
należało wykonać dzień wcześniej przed 
Wigilią Bożego Narodzenia. Dzień ten 
spędzano w domu, bez przyjmowania i 
składania wizyt, wierzono bowiem, że nie 
należy domownikom zakłócać spokoju i 
pobożnego nastroju Bożego Narodzenia. 

Rodzina - Przepis na ideał
istnienia, pękate albumy ze zdjęciami doku-
mentującymi jej codzienność i odświętność, 
zapach gotującego się obiadu, aromat gorą-
cego ciasta, wspomnienia wspólnych wakacji i 
wypraw, rodzinne opowieści z dawnych lat, 
specyficzne poczucie humoru i kultowe po-
wiedzonka – to wszystko składa się na dzie-
cięcą tożsamość, pomaga dzieciom zakorzenić 
się w społeczeństwie, jego kulturze i tradycji, a 
także w wyznawanej wierze. Trzeba dążyć do 
tego, aby dom stał się miejscem, do którego 
chce się wracać, do którego lubi się wracać.

Drugim składnikiem, z którego ten pier-
wszy tak naprawdę bierze swój początek, 
są wspomniani już mama z tatą. Mąż i 
żona. Rodzicielstwo wyrasta z małżeństwa; im 
małżeństwo jest zdrowsze, tym małżonkowie 
są lepszymi rodzicami. Inwestycja w związek 
zawsze powinna być na liście najważniejszych 
priorytetów męża i żony, niezależnie od liczby 
dzieci i obowiązków, jakie generują. Pamię-
tajmy, że dzieci są nam dane na stosunkowo 
krótki czas, natomiast małżeństwem jesteśmy 
na zawsze. To jest już truizm, ale chociaż 
znamy go na pamięć, jakoś trudno jest nam go 
wcielać w życie; nieustannie pozwalamy, aby 
nasze relacje małżeńskie spadały na sam dół 
listy, przysypane odwożeniem dzieci na za-
jęcia, odrabianiem z nimi lekcji, usypianiem, 
gotowaniem i karmieniem, praniem i przewija-
niem. Pozwalamy, aby nasze własne dzieci 
zjadały żywcem naszą więź. Tymczasem 
dzieci uczą się kochać patrząc na rodziców. 
Ich żywa miłosna relacja z Bogiem i sobą 
nawzajem sprawia, że dziecko jest szczęśliwe i 
bezpieczne, budując jednocześnie mocny 
fundament na przyszłe dorosłe życie.

Kiedy nastolatek patrzy na przytulonych do 
siebie rodziców, trzymających się za ręce, 
wychodzących sobie nawzajem w swoich po-
trzebach, rozmawiających ze sobą chętnie i na 
każdy temat, lubiących po prostu ze sobą być, 
nie musi się buntować, bo wzrasta w zgodzie 
ze światem i samym sobą. Obserwuje, że 
chociaż współczesny mu świat jest miejscem 
dosyć mrocznym i nie do końca przyjaznym, to 
są w nim pewne stałe, nienaruszalne i niewzru-
szalne wartości. Widzi, że prawdziwa miłość i 
wierność są możliwe, bo ma je na wyciąg-
nięcie ręki. CDN...

Katarzyna Głowacka
Żrodło:
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/

Często słyszę od obcych ludzi podszyte nut-
ką zazdrości westchnienie „Macie szczęście, 
że udało się wam TAK dobrze wychować 
pięcioro dzieci…” TAK dobrze oznacza, że 
nasze dzieci – pomijając normalne zrywy 
lenistwa, słomianych zapałów, wściekłości bez 
powodu tudzież obrażania się na świat i 
okolice – są na ogół zdyscyplinowane, kultu-
ralne, ładnie się wysławiają, uczą się lub stu-
diują, jednocześnie dorabiając i tym samym 
zarabiając na swoje potrzeby i zachcianki. Te 
dzieci przy tym nie utraciły wiary, ale chętnie 
włączają się w różne duszpasterstwa oraz 
szkoły ewangelizacji, a ponadto szanują 
starszych, kochają swój kraj i nie wplątują się 
w nieodpowiednie relacje damsko-męskie, 
mam tu na myśli przedmałżeńskie więzi 
erotyczne. Po prostu czwórka chodzących 
ideałów; mówię „czwórka”, bo piąty poten-
cjalny ideał jest wciąż jeszcze szczerbatym, 
beztroskim siedmiolatkiem, któremu w głowie 
tylko klocki lego i chemiczne eksperymenty.
Jak nam się to udało, w dzisiejszych trudnych 
czasach? Czy jest jakiś przepis na ideał?
Tego nie wiem na pewno, ale mogę podzielić 
się swoim.

Pierwszym składnikiem tej receptury, 
podstawowym i niezbędnym jest stabilny 
dom, a w nim mama z tatą. Dom, czyli dobre 
miejsce, w którym młody człowiek czuje się 
bezpie-czny, zaopiekowany i osłonięty od 
różnych sturm und drang periodów okresu 
dorastania i dojrzewania. Miejsce, w którym 
czas płynie trochę wolniej i w którym panują 
pewne określone wartości, a które jedno-
cześnie mo-że być zapleczem, wsparciem i 
wytchnieniem w codziennych zmaganiach. 
Wszyscy wiemy, jak bardzo brudną wodą 
jesteśmy oblewani z każdej dosłownie strony, 
nasze dzieci odczuwają to równie mocno, jak 
my. Jedyna czysta woda płynie na nas z góry, 
w sensie dosłownym i metaforycznym.

Rodzice, którzy podstawiają się pod ten, 
nomen omen, niebieski prysznic każdego 
dnia, stają się, bardzo zwyczajnie, źródłami 
żywej wody dla swoich dzieci. To jest właśnie 
ratunek i recepta na wewnętrzny pokój dzieci, 
najlepsza pomoc w ich samo-opanowaniu. 
Prawdziwy dom charakteryzuje też unikalna 
kultura właściwa rodzinie, która go tworzy. 
Wszystkie małe i większe tradycje, które ro-
dzina buduje od samego początku swojego

Kościół katolicki obchodzi święto Świętej Rodziny w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII 
wieku jako spontaniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. 

Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Mont-
morency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji,      
20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Jako święto obchodzono w różnych krajach, a decy-
zją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są hymny kościelne, przeznaczone na ten 
dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają 
równocześnie obowiązki członków rodziny. W Niedzielę św. Rodziny polski Episkopat ogłasza tradycyjnie list pasterski skoncentrowany wokół 
problematyki rodzinnej. 

Ikona Rodziny Świętej 
namalowana na desce (105 cm x 170 cm), 
została „napisana” w 1982 r. przez Siostrę 
Miriam od Krzyża, szczecińską karmelitankę 
(obecnie pustelnicę) dla Instytutu Studiów 
nad Rodziną w Łomiankach na prośbę jego 
Założyciela, wówczas Biskupa szczecińsko-
kamieńskiego, Ks. Biskupa Kazimierza Maj-
dańskiego, znajduje się w kaplicy Wydziału 
Studiów nad Rodziną (Łomianki koło 
Warszawy, ul. Baczyńskiego 9). 

Kompozycja Ikony oparta jest na motywie 
”Trójcy Ziemskiej” i Trójcy Niebieskiej. Motyw 
ten zbudowany jest na kształt krzyża 
wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest 
łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią 
Syna idzie ku Ojcu, którego dłoń wskazuje na 
Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. 
Dłonie Jezusa dźwigają wszystko ku górze 
wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w 
geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa 
otaczające Jezusa chroniąc Go i eksponując.

Cała kompozycja pragnie przemówić praw-
dą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i 
rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa 
hagios oikos – co w języku greki biblijnej 
oznacza zarazem Święty Dom, jak i Świętą 
Rodzinę. CDN...
Źródło:
https://www.isr.org.pl/ikona/
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Boże Narodzenie w polskiej tradycji ludowej

 Jednym ze zwyczajów w dniu świętego 
Szczepana były tzw. chodzenie w konkury. 
Odwiedzenie domostwa, gdzie mieszkała 
panna gotowa do zamążpójścia, przez 
podłaźnika-kawalera, było traktowane jako 
poważne zamiary, szczególnie kiedy mło-
dzieniec usiadł pod podłaźniczką (tym 
mianem określano również ozdoby domowe), 
bądź choinką w latach późniejszych. Kawaler 
- podłaźnik starał się więc podczas takiej
wizyty wypaść jak najlepiej, aby spodobać się
dziewczynie i pozyskać przychylność jej
rodziców. Dziewczyna natomiast miała
okazję, aby popisać się przed nim swoją
gospodarnością, schludnością, umiejętnością
dbania o dom, zręcznością i biegłością w wy-
konywaniu świątecznych dekoracji oraz goś-
cinnością, a więc zaprezentować się jako
przyszła dobra i staranna gospodyni.

Źródło:
https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta-i-tradycje/
zimowe/22-wigilia-bozego-narodzenia.html

Wszelkie spotkania z krewnymi przekładano 
na dzień następny.

Dzień Świętego Szczepana - 
sypanie owsem i swaty

 Dzień Świętego Szczepana, jest drugim 
świątecznym dniem okresu bożonaro-
dzeniowego. Pomimo iż dzień ten poświęcony 
jest pierwszemu męczennikowi, wszelka po-
waga z dnia poprzedniego zostaje zastąpiona 
wesołością i zabawą. Pierwszą okazją do 
płatania figli są msze święte, podczas których 
posypuje się księdza i kościelnego a w nie-
których regionach Polski również wiernych, 
owsem. Zwyczaj ten ma nawiązywać do 
męczeńskiej śmierci Świętego Szczepana, 
który został ukamienowany. Po wyjściu z ko-
ścioła kawalerowie rzucali owsem w ładne 
dziewczęta, na dziedzińcu kościelnym z pi-
skiem i śmiechem obrzucały się nim dzieci. 
   W południowej Polsce, szczególnie na Po-
górzu Rzeszowskim, ziemi sądeckiej i Pod-
halu, osoby odwiedzające innych gospodarzy 
z życzeniami określano mianem podłaźników. 
Składanie życzeń natomiast nazywano cho-
dzeniem na podłaź. U Lachów Sądeckich,       
z Podegrodzia i okolicznych wsi, chodzi się na 
podłaź całymi wielkimi grupami; bo idąc od 
domu do domu, z każdego zabiera się,             
w dalszą wędrówkę, jednego przynajmniej 
podłaźnika. W ten sposób grupa osób 
chodzących z życzeniami i śpiewających 
kolędy (czyli podłaźników) staje się coraz 
liczniejsza, a wspólna zabawa coraz lepsza i 
weselsza.

Święto Świętej Rodziny

Msza Święta o godz. 18.00 
w intencji wynagradzającej Bożemu 

Sercu, a po Mszy św. Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym

 wraz z Kapłanem poprowadzi 
nabożeństwo pierwszopiątkowe.

Pierwszy PIĄTEK miesiąca
3 stycznia  2020 r. 

Pierwsza SOBOTA miesiąca
4 stycznia 2020 rok 

Msza Święta o godz. 7.00 w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa  
tych, którzy starają się otwarcie 
zaszczepić w sercach dzieci obojęt-
ność, wzgardę, a nawet nienawiść do  
Niepokalanej Matki.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego. 

https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta-i-tradycje/
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/
https://www.isr.org.pl/ikona/
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie, po raz pierwszy pojawiło się w 354 roku. 25 grudzień jako „oficjalny” dzień Bożego Narodzenia, 
nie został wybrany przypadkowo. Święto to miało stanowić przeciwwagę, dla obchodzonego w tym samym czasie Dnia Narodzin 
Niezwyciężonego Słońca, poświęconemu perskiemu bogu Mitrze.

 W polskiej tradycji Boże Narodzenie od 
wieków było obchodzone godnie jako Wielkie 
Święto. Zwyczaj godnego uczczenia świąt 
Bożego Narodzenia, powiązany był ze 
słowiańskim zwyczajem zaślubin, które 
inaczej określano godami. Takie połączenie 
wywodziło się z tradycji ludowej, w której 25 
grudnia był nie tylko dniem narodzin Boga, 
ale również zaślubin (godów) dnia i nocy, 
ciemności i światła.

Gody

  Boże Narodzenie oraz okres do Trzech Króli 
nazywano godami bądź godnymi świętami. 
Tak wzniosłe święto wymagało odpowiedniej 
oprawy, to też w pierwszy dzień godnych 
świąt, spędzano w rodzinnym gronie, w at-
mosferze spokoju, powagi i na wspólnym 
śpiewaniu kolęd. W tym dniu zakazane były 
wszelkie codzienne obowiązki, z wyjątkiem 
obrządku inwentarza. Nie organizowano 
zabaw ani wesel. Nie wolno było sprzątać, 
rąbać drwa, przynosić wody ze studni, 
rozpalać ognia pod kuchnią ani gotować. 
Wierzono też, że nie należy należało np. 
przeglądać się w lustrze, czesać i poprawiać 
splecionych rano warkoczy. Niezbędne prace 
należało wykonać dzień wcześniej przed 
Wigilią Bożego Narodzenia. Dzień ten 
spędzano w domu, bez przyjmowania i 
składania wizyt, wierzono bowiem, że nie 
należy domownikom zakłócać spokoju i 
pobożnego nastroju Bożego Narodzenia. 

Szopka wilanowska - Boże Narodzenie 2019 

Rodzina - Przepis na ideał
istnienia, pękate albumy ze zdjęciami doku-
mentującymi jej codzienność i odświętność, 
zapach gotującego się obiadu, aromat gorą-
cego ciasta, wspomnienia wspólnych wakacji i 
wypraw, rodzinne opowieści z dawnych lat, 
specyficzne poczucie humoru i kultowe po-
wiedzonka – to wszystko składa się na dzie-
cięcą tożsamość, pomaga dzieciom zakorzenić 
się w społeczeństwie, jego kulturze i tradycji, a 
także w wyznawanej wierze. Trzeba dążyć do 
tego, aby dom stał się miejscem, do którego 
chce się wracać, do którego lubi się wracać.
  Drugim składnikiem, z którego ten pier-
wszy tak naprawdę bierze swój początek, 
są wspomniani już mama z tatą. Mąż i 
żona. Rodzicielstwo wyrasta z małżeństwa; im 
małżeństwo jest zdrowsze, tym małżonkowie 
są lepszymi rodzicami. Inwestycja w związek 
zawsze powinna być na liście najważniejszych 
priorytetów męża i żony, niezależnie od liczby 
dzieci i obowiązków, jakie generują. Pamię-
tajmy, że dzieci są nam dane na stosunkowo 
krótki czas, natomiast małżeństwem jesteśmy 
na zawsze. To jest już truizm, ale chociaż 
znamy go na pamięć, jakoś trudno jest nam go 
wcielać w życie; nieustannie pozwalamy, aby 
nasze relacje małżeńskie spadały na sam dół 
listy, przysypane odwożeniem dzieci na za-
jęcia, odrabianiem z nimi lekcji, usypianiem, 
gotowaniem i karmieniem, praniem i przewija-
niem. Pozwalamy, aby nasze własne dzieci 
zjadały żywcem naszą więź. Tymczasem 
dzieci uczą się kochać patrząc na rodziców. 
Ich żywa miłosna relacja z Bogiem i sobą 
nawzajem sprawia, że dziecko jest szczęśliwe i 
bezpieczne, budując jednocześnie mocny 
fundament na przyszłe dorosłe życie.
  Kiedy nastolatek patrzy na przytulonych do 
siebie rodziców, trzymających się za ręce, 
wychodzących sobie nawzajem w swoich po-
trzebach, rozmawiających ze sobą chętnie i na 
każdy temat, lubiących po prostu ze sobą być, 
nie musi się buntować, bo wzrasta w zgodzie 
ze światem i samym sobą. Obserwuje, że 
chociaż współczesny mu świat jest miejscem 
dosyć mrocznym i nie do końca przyjaznym, to 
są w nim pewne stałe, nienaruszalne i niewzru-
szalne wartości. Widzi, że prawdziwa miłość i 
wierność są możliwe, bo ma je na wyciąg-
nięcie ręki. CDN...

Katarzyna Głowacka
Żrodło:
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/

  Często słyszę od obcych ludzi podszyte nut-
ką zazdrości westchnienie „Macie szczęście, 
że udało się wam TAK dobrze wychować 
pięcioro dzieci…” TAK dobrze oznacza, że 
nasze dzieci – pomijając normalne zrywy 
lenistwa, słomianych zapałów, wściekłości bez 
powodu tudzież obrażania się na świat i 
okolice – są na ogół zdyscyplinowane, kultu-
ralne, ładnie się wysławiają, uczą się lub stu-
diują, jednocześnie dorabiając i tym samym 
zarabiając na swoje potrzeby i zachcianki. Te 
dzieci przy tym nie utraciły wiary, ale chętnie 
włączają się w różne duszpasterstwa oraz 
szkoły ewangelizacji, a ponadto szanują 
starszych, kochają swój kraj i nie wplątują się 
w nieodpowiednie relacje damsko-męskie, 
mam tu na myśli przedmałżeńskie więzi 
erotyczne. Po prostu czwórka chodzących 
ideałów; mówię „czwórka”, bo piąty poten-
cjalny ideał jest wciąż jeszcze szczerbatym, 
beztroskim siedmiolatkiem, któremu w głowie 
tylko klocki lego i chemiczne eksperymenty.
Jak nam się to udało, w dzisiejszych trudnych 
czasach? Czy jest jakiś przepis na ideał?
Tego nie wiem na pewno, ale mogę podzielić 
się swoim.
  Pierwszym składnikiem tej receptury, 
podstawowym i  niezbędnym jest stabilny 
dom, a w nim mama z tatą. Dom, czyli dobre 
miejsce, w którym młody człowiek czuje się 
bezpie-czny, zaopiekowany i osłonięty od 
różnych sturm und drang periodów okresu 
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wytchnieniem w codziennych zmaganiach. 
Wszyscy wiemy, jak bardzo brudną wodą 
jesteśmy oblewani z każdej dosłownie strony, 
nasze dzieci odczuwają to równie mocno, jak 
my. Jedyna czysta woda płynie na nas z góry, 
w sensie dosłownym i metaforycznym.
   Rodzice, którzy podstawiają się pod ten, 
nomen omen, niebieski prysznic każdego 
dnia, stają się, bardzo zwyczajnie, źródłami 
żywej wody dla swoich dzieci. To jest właśnie 
ratunek i recepta na wewnętrzny pokój dzieci, 
najlepsza pomoc w ich samo-opanowaniu. 
Prawdziwy dom charakteryzuje też unikalna 
kultura właściwa rodzinie, która go tworzy. 
Wszystkie małe i większe tradycje, które ro-
dzina  buduje  od  samego  początku  swojego

   Kościół katolicki obchodzi święto Świętej Rodziny w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII 
wieku jako spontaniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. 
  Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Mont-
morency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji,      
20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Jako święto  obchodzono w różnych krajach,  a decy-
zją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.
   Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są hymny kościelne, przeznaczone na ten 
dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają 
równocześnie obowiązki członków rodziny. W Niedzielę św. Rodziny polski Episkopat ogłasza tradycyjnie list pasterski skoncentrowany wokół 
problematyki rodzinnej. 
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ten zbudowany jest na kształt krzyża 
wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest 
łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią 
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panna gotowa do zamążpójścia, przez 
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Wszelkie spotkania z krewnymi przekładano 
na dzień następny.

Dzień Świętego Szczepana - 
sypanie owsem i swaty

 Dzień Świętego Szczepana, jest drugim 
świątecznym dniem okresu bożonaro-
dzeniowego. Pomimo iż dzień ten poświęcony 
jest pierwszemu męczennikowi, wszelka po-
waga z dnia poprzedniego zostaje zastąpiona 
wesołością i zabawą. Pierwszą okazją do 
płatania figli są msze święte, podczas których 
posypuje się księdza i kościelnego a w nie-
których regionach Polski również wiernych, 
owsem. Zwyczaj ten ma nawiązywać do 
męczeńskiej śmierci Świętego Szczepana, 
który został ukamienowany. Po wyjściu z ko-
ścioła kawalerowie rzucali owsem w ładne 
dziewczęta, na dziedzińcu kościelnym z pi-
skiem i śmiechem obrzucały się nim dzieci. 
   W południowej Polsce, szczególnie na Po-
górzu Rzeszowskim, ziemi sądeckiej i Pod-
halu, osoby odwiedzające innych gospodarzy 
z życzeniami określano mianem podłaźników. 
Składanie życzeń natomiast nazywano cho-
dzeniem na podłaź. U Lachów Sądeckich,       
z Podegrodzia i okolicznych wsi, chodzi się na 
podłaź całymi wielkimi grupami; bo idąc od 
domu do domu, z każdego zabiera się,             
w dalszą wędrówkę, jednego przynajmniej 
podłaźnika. W ten sposób grupa osób 
chodzących z życzeniami i śpiewających 
kolędy (czyli podłaźników) staje się coraz 
liczniejsza, a wspólna zabawa coraz lepsza i 
weselsza.

 Święto Świętej Rodziny

Msza Święta o godz. 18.00 
w intencji wynagradzającej Bożemu 

Sercu, a po Mszy św. Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym

 wraz z Kapłanem poprowadzi 
nabożeństwo pierwszopiątkowe.

Pierwszy PIĄTEK miesiąca
3 stycznia  2020 r. 

Pierwsza SOBOTA miesiąca
4 stycznia 2020 rok 

Msza Święta o godz. 7.00 w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa  
tych, którzy starają się otwarcie 
zaszczepić w sercach dzieci obojęt-
ność, wzgardę, a nawet nienawiść do  
Niepokalanej Matki.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego. 

https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta-i-tradycje/
http://wrodzinie.pl/przepis-na-ideal/
https://www.isr.org.pl/ikona/
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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 3, 2-6. 12-14

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan uczcił ojca 
przez dzieci, a prawa matki nad synami 
utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie 
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby 
gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z 
dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. 
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 
posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej 
matce. Synu, wspomagaj swego ojca w 
starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A 
jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w 
zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u 
ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny * 
w zaciszu twego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki * 
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który służy Panu. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi † 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 3, 12-21

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i 
umiłowani – obleczcie się w serdeczne współ-
czucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 
nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia 
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na 
to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest 
spoiwem doskonałości. A w sercach waszych 
niech panuje pokój Chrystusowy, do którego 
też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I 
bądźcie wdzięczni.

Świąteczna wystawa malarstwa
Elżbiety Sakowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 3

W Klimatach:
Boże Narodzenie w polskiej tradycji 
ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pierwszy piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . 2

Pierwsza sobota miesiąca . . . . . . . . . . . 2

Szopka wilanowska
Boże Narodzenie 2019 rok. . . . . . . . . . . 2

Święto Świętej Rodziny
- Rodzina - Przepis na ideał , , , , , , , , , , 3

Ikona Rodziny Świętej  . . . . . . . . . . . . . . 3

Oto Sğowo PaŒskie
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Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego zostanie odprawiona          
o godz. 17.00., a po niej będziemy modlić
się za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na cmentarzu wilano-
wskim w ostatnim roku. Imiona zmarłych 
prosimy zgłaszać w zakrystii. Msza św. na 
zakończenie roku kalendarzowego zostanie 
odprawiona o godz. 18.00. a bezpośrednio 
po niej zostanie odprawione nabożeństwo 
dziękczynno-błagalne.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 
stycznia, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny, modlimy się     
o powołania kapłańskie. W piątek, 3 sty-
cznia, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu
Pana Jezusa o godz. 12.00., a o godz.
18.00. Msza św. z intencją wynagradzającą
Bożemu Sercu. Po Mszy zostanie odpra-
wione Nabożeństwo I-piątkowe, prowadzo-
ne przez Wspólnotę Odnowy w Duchu
Świętym. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać rano i od godz. 
16.00.  Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w ca-
łym swym bogactwie: z całą mądrością nau-
czajcie i napominajcie siebie, psalmami, hym-
nami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem 
łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.         
A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko 
niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie pod-
dane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, 
miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. 
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszys-
tkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie roz-
drażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły du-
cha.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Kol 3, 15a. 16a

W sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym bogactwie.

EWANGELIA
Mt 2, 13-15. 19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, 
weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, 
wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. 
Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem 
Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi 
w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i 
rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź 
do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 
na życie dziecięcia». On więc wstał, wziął 
dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał 
się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, 
udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta 
zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie 
Nazarejczykiem».

Oto Słowo Pańskie Ks. Michał Dubicki.

−−

i nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakra-mentu pokuty i pojedna-
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancela-
rii parafialnej. W sobotę, 4 stycznia, o godz. 
7.00. Msza św. wotywna o Niepokalanym 
Sercu NMP. Po Mszy zapraszamy na Na-
bożeństwo Różańcowe. Przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmówi-
my jedną cześć różańca, po czym podej-
miemy piętnastominutowe rozmyślania nad 
wskazaną tajemnicą różańca. Odprawianie 
pierwszych pięciu kolejnych sobót miesiąca 
można rozpocząć w dowolnym czasie, do 
czego serdecznie zachęcamy. 
We wtorek, 1 stycznia, przeżywać będzie-
my Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Msze św. będą sprawowane: o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00. i 18.00. Nie będzie na-
bożeństwa o godz. 17.00. i Mszy św.           w środę, 1 stycznia, Uroczystości Świę-

tej Bożej Rodzicielki, w czwartek, 
2 stycznia, Wspomnienie św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu bis-
kupów i Doktorów Kościoła,

o godz. 7.00 i 20.00. W tym dniu przeżywać
będziemy Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
W Nowy Rok za pobo-żne odśpiewanie Hy-
mnu do Ducha Świętego możemy zyskać
odpust zupełny, wypełniając zwykłe warunki
odpustu.
Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w nie-dzielę, 19 stycznia po Mszy św.      
o godz. 11.30.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia o 
godz. 11.00.

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim para-
fianom i gościom, którzy w czasie Adwentu i 
świąt Bożego Narodzenia korzystali z po-
sługi duszpasterskiej w naszym kościele, za 
liczny udział w rekolekcjach, roratach i sa-
kramencie pojednania. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do s. Melanii, Adama i 
Danuty Domaszczyńskich, i p. Łukasza 
Marczaka, p. Jerzego Stolarczyka, p. Łuka-
sza Czarnego, p. Marii Zmyi, p. Huberta 
Rawskiego, p. Andrzeja Bednarka, p. Kry-
styny Kruszewskiej, p. Marty Piekut, p. Krzy-
sztofa Żaczka, p. Leszka Knyziaka, p. Ewy 
Młynarczyk, p. Stanisława Podgórskiego, 
którzy w tym roku przygotowali szopkę 
betlejemską w naszej świątyni. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 
 

Wszystkim obchodzŃcym w tym tygodniu 
imieniny skğadamy Ũyczenia bğogosğawieŒ-
stwa BoŨego i wszelkiej pomyŜlnoŜci w Ũy-
ciu osobistym i zawodowym.
W Uroczystość Objawienia Pańskiego 
kredę i kadzidło będą rozprowadzać 
ministranci przed kościołem, po każdej 
Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na fundusz ministrancki. 

−−

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Lentza 35 kl III  i kl IV
I piątek miesiąca
ul. Lentza 2-12 (numery parzyste), ul. Kubickiego 
ul. Urodzajna, ul. Marconich 1-3 (numery nieparzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– czwartek, 2 stycznia
– piątek, 3 stycznia
– sobota, 4 stycznia

–
–
–

9.
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K O M E N T A R Z

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia 
jes poświęcona Świętej Rodzinie - Jezu-
sowi, Maryi i Józefowi. Jest to piękny wzór 
dla naszych rodzin i wspólnot. 

W filmie pt.,, Prosta historia”, stary farmer 
opowiada, że kiedy jego dzieci były małe, 
dawał im patyki i mówił im ,,złamcie je”. I 
robili to z łatwością. Potem kazał im 
związać patyki razem i złamać je. 
Oczywiście nie mogli. Wtedy mówił: ,,Ta 
wiązka, to rodzina”. Dlatego inwestowanie 
w swoją rodzinę, to najlepsza inwestycja 
naszego życia.  

Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za na-
szych rodziców, którzy przekazali nam 
życie i wartości, dzięki którym dziś jesteśmy 
ludźmi wierzącymi.
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