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1. Dziś wypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi  
i Józefa. Jest to dzień imienin Ks. Biskupa Jana  
Wątroby.  Zachęcamy do modlitwy w jego intencji. 

2. We czwartek zakończenie Starego Roku (św. Sylwe-
stra). Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku 
odbędzie o godz. 17.00.  

3. W piątek, 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzi-
cielki. Msze św., jak w każdą niedzielę: 7.00, 9.00, 
10.30, 12.00 i 16.00. 

4. W I sobotę miesiąca różaniec wynagradzające Niepo-
kalanemu Sercu Maryi za grzechy świata o godz. 17.15 
zakończony obrzędem udzielenia Komunii Św.  

5. W przyszłą niedzielę, 03.01, zmiana tajemnic różańco-
wych po Mszy św. o godz. 7.00. 

6. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochow-
skiej. 

7. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, 
wizyta duszpasterska będzie miała inną formę. Zapra-
szamy Parafian z poszczególnych ulic do kościoła na 
specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji oraz 
wspólne kolędowanie. Będziemy się modlić o Boże bło-
gosławieństwo dla nas w Nowym Roku, zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski. Na zakończenie liturgii bę-
dzie uroczysta modlitwa i błogosławieństwo. Będzie moż-
na zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby po powro-
cie do domu poświęcić mieszkanie. Msza św. będzie rów-
nież transmitowana na parafialnym Facebooku. Chęt-
ni mogą zaprosić księdza do poświecenia mieszkania 
lub na modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej 
termin. Można to zrobić w zakrystii lub telefonicznie 
(17 780 71 03). Ofiary z racji kolędy możemy składać 
w kopertach w kościele lub na konto parafii z tytułem 
„wizyta duszpasterska”. Jest to podziękowanie kapła-
nom za całoroczną pracę, za głoszenie słowa Bożego, 
posługę w konfesjonale. Również ministranci otrzymy-
wali przy okazji wizyty duszpasterskiej drobne datki. 
Ponieważ w tym roku nie będą chodzić po kolędzie 
proponujemy, aby w Nowy Rok złożyć im dobrowolną 
ofiarę do puszki po zakończeniu Mszy św. Cały plan 
poszczególnych mszy św. podany jest na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej parafii i parafialnym Facebo-
oku.  

8. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 
zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców domków z ul.  
Strażackiej: od nr 13b do nr 18.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy 
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:   

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

Ciąg dalszy na stronie 2   

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH  

           Pokarm na drogę 
             (życia) 

 

 „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełnia-
jąc się mądrością, a łaska Boża spoczywała na 
Nim”.  /Łk 2, 40/  

 

Przykład Świętej Rodziny pokazuje nam jak 
duże znaczenie dla zbawienia świata ma rodzina. 
Każda rodzina jest potrzebna Bogu tak samo jak ta 
Święta. Powinniśmy więc dbać o nasze rodziny. 
Jakże modne jest powiedzenie, że z rodziną najle-
piej wychodzi się na zdjęciu. Ale dzieje się tak dla-
tego, bo jest tak mało dbałości o rodzinne więzi. 
Niestety, to co najczęściej wygrywa konkurencję  
z tymi więzami to wszelkie dobra materialne. 

wtorek (29 XII) godz. 19.00 
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego, numery nieparzyste 
od nr 63 do 161(bez bloków).  
środa (30 XII) godz. 19.00 
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego, bloki, od numeru 
139A do 139P oraz od 141B do 141.  
sobota (02 I) godz. 18.00  
Mieszkańcy ul. Papieskiej i Jana Pawła II  

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY  
 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Ko-
ściół Katolicki obchodzi święto Świętej Rodziny. 
Święto to w całym Kościele zostało wprowadzone 
dopiero w roku 1921 przez papieża Benedykta XV, 
chociaż od wieków było ono obchodzone w Kościo-
łach lokalnych. W roku 1890 papież Leon XIII wydał 
dekret w którym aprobował „kult czci zwrócony ku 
Rodzinie Świętej”. Był pierwszym papieżem, który 
wskazał małżeństwo jako miejsce uświęcenia. Ważną 
rolę rodziny podkreślał Sobór Watykański II. Nato-
miast Jan Paweł II mówił: „Rodzina oparta na małżeń-
stwie jest dziedzictwem ludzkości, wielkim dobrem  
o najwyższej wartości, koniecznym dla życia i przy-
szłości narodów”. Jednak pierwsza wspólna beatyfika-
cja małżonków nastąpiła dopiero na początku XXI w. 
W  roku  2001 Jan  Paweł II  
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INTENCJE MSZALNE  
28.12 – 03.01 

 

Poniedziałek (28.12) 

godz. 18.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. gregoriańska  

2/ †Wojciech Tomas- od Szymona z rodzi-
ną 

Wtorek (29.12) 

godz. 18.00  

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. gregoriańska  

2/ †Wojciech Tomas- od rodziny Kłosów 
godz. 19.00  

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszo-
nych parafian i zmarłych z ich rodzin  
Środa (30.12) 

godz. 18.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. gregoriańska  

2/ W intencji próśb i podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej 
godz. 19.00 

1/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszo-
nych parafian i zmarłych z ich rodzin 

Czwartek (31.12) 

godz. 17.00 

1/ †Emilia Śmigiel- Msza św. gregoriańska    

2/ †Wojciech Tomas- od współpracowników 
z pracy żony Doroty 
Piątek (01.01) Nowy Rok 

godz. 7.00  

†Stefania Pałka- 26 rocznica śmierci, Jan      
godz. 9.00  

†Bartosz Złamaniec 

godz. 10.30  

†Emilia Śmigiel- zakończenie Mszy św. 
gregoriańskich   
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Wojciech Tomas- od uczest. pogrzebu 
Sobota (02.01) 

godz. 7.00 

1/ †Krystyna Mikuła- od Adama Mikuły   

godz. 18.00 

1/ †Wojciech Tomas- od uczest. pogrzebu  

2/ Msza św. kolędowa w intencji zaproszo-
nych parafian i zmarłych z ich rodzin 

Niedziela (03.01) 

godz. 7.00  

W intencji Róż Różańcowych w parafii     

godz. 9.00  

†Wanda Baran   

godz. 10.30  

†Wojciech Tomas- od uczestników pogrzebu   
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Bronisława- 27 rocznica śmierci  

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. Ciąg dalszy…  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
 za śp. Józef Kielar 
 

- od Magdaleny Mazur z 
rodziną – 08.02 godz. 1800 

- od rodziny Kuryłowicz – 
09.02 godz. 1800 
- od Bożeny i Bogusława Gancarz 
– 11.02 godz. 1800 

- od siostry Wiktorii – 05.04 
godz. 700 
- od chrzestnego Bogdana z rodzi-
ną – 08.05 godz. 700 
- od siostrzeńca Zdzisława – 
15.05 godz. 700 
- od żony – 05.06 godz. 1800 
- od córki Agnieszki z mężem – 
06.06 godz. 900; 07.06 godz. 1800 
- od wnuka Marka – 08.06 godz. 
1800 
- od synowej z wnukami – 10.06 

godz. 1800; 11.06 godz. 
1800; 12.06 godz. 1800 
- od Danuty Motyki z mę-
żem – 15.06 godz. 1800 
- od córki Magdy z rodziną 
– 17.06 godz. 1800; 18.06 
godz. 1800 
- od Krystyny i Edwarda z 
rodziną – 19.06 godz. 1800; 

21.06 godz. 1800 
- od koleżanek i kolegów z firmy 
IMPEL – 25.06 godz. 1800; 26.06 
godz. 1800 
- od Agnieszki i Grzegorza Puc z 
rodziną – 27.06 godz. 1600 
- od Katarzyny i Piotra Florczak – 
02.07 godz. 700 
- od rodziny Puc – 03.07 godz. 
1800 

 

-od uczestników pogrzebu – 04.07 
godz. 900; 05.07 godz. 1800; 06.07 
godz. 1800  

beatyfikował włoskich małżon-
ków Marię i Alojzego Beltrame 
Quattrocchi. Wyniesienie na ołta-
rze za wspólne życie małżonków 
określane jako „świętość dwojga” 
było przełomem w modelu chrze-
ścijańskiej świętości. Natomiast 
pierwsza kanonizacja dwojga 
małżonków, rodziców św. Teresy 
od Dzieciatka Jezus- Zelli i Lu-
dwika Martinów miała miejsce 
19 października 2015r. w Rzymie 
w czasie synodu poświęconego 
rodzinie. Synod ten poprzez 
Świętą Rodzinę z Jezusem, który 
był Synem Bożym a jednak naro-
dził się w ziemskiej rodzinie w 
małżeństwie Maryi i Józefa, uka-
zał Ją jako przykład dla naszych 
rodzin. Kościół poprzez wynie-
sienie na ołtarze małżeństw poka-
zał wielką moc sakramentu mał-
żeństwa i zrozumienia przez 
współczesny świat „zamysłu Bo-
ga, zawartego w powołaniu czło-
wieka do małżeństwa”.  
 Wszystkie trudne chwile Ro-
dzina z Nazaretu przeżywała w 
zaufaniu do Boga. Jezus nadał 
małżeństwu godność sakramentu 
w którym dzieci i rodzice powin-
ni nawzajem się uświęcać. Sobór 
Watykański II nazwał rodzinę 
„Kościołem domowym”. To w 
rodzinie przekazuje się wartości 
religijne, gdzie rodzice są wycho-
wawcami, uczą słowem i przy-
kładem. To w rodzinie dba się  

o życie religijne. Wychowuje 
dzieci w wierze, uczy modlitwy  
i razem się modli, uczestniczy we 
Mszy św. i wspólnie przystępuje 
do Sakramentów świętych. Ro-
dziny w których zakorzeniona 
jest wiara są odporniejsze na za-
kusy 
szatana. 
Nie ule-
gają 
wpły-
wom 
błędnych 
ideolo-
gii, które 
niszczą 
rodzinne 
wartości.  
 W nadchodzącym 2021 roku 
będziemy obchodzić Rok Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. Pry-
masa Tysiąclecia niejednokrotnie 
wzywał do duchowego zmobili-
zowania całego Narodu „do obro-
ny życia nienarodzonych, do 
wierności ślubom małżeńskim, 
do podniesienia moralności 
współżycia małżeńskiego, do 
cnoty męstwa i wstrzemięźliwo-
ści, do czujności nad wychowa-
niem moralnym i religijnym mło-
dzieży i dziatwy, aby z rodzin 
katolickich nie wyrastali ateiści  
i poganie”. Prosimy Cię Naj-
świętsza Rodzino z Nazaretu 
broń nasze rodziny.   

opr. K. i A. Tobiasz 


