
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

28. 12—poniedziałek, ŚWIĘTO Świętych Młodzianków, 
męczenników 

31. 12—I czwartek miesiąca 

01. 01 —piątek—UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI, I piątek miesiąca 

02. 01—sobota—I sobota miesiąca 

GRUDZIEŃ 

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy 

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 
Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy. 

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 Jerozolimy, aby przedstawić              

Go Panu. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa 

Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 

miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło                        

i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała                    

na Nim. 
Rodzinę katolicką, obok więzów krwi i bliskich 

relacji, powinna spajać przede wszystkim wiara. 

To właśnie ona jest szczególnym wyróżnikiem 

rodziny złożonej z ludzi wierzących. Dla każdego 

z członków ogniska domowego najważniejszą 

relacją jest ta względem Pana Boga. Wiara 

w Boga i zaufanie Jego opatrzności kształtują 

więzi między poszczególnymi krewnymi. Jezus 

Chrystus, stając się człowiekiem, zdecydował się 

wejść w rodzinę. On, jako prawdziwy człowiek, 

chciał doświadczyć życia rodzinnego, które jest 

pierwszą szkołą miłości i życia. Decyzja 

Zbawiciela o narodzinach i życiu w ziemskiej 

rodzinie podnosi jej godność na wyższy poziom. 
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 
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1. Obchodzimy dziś święto Świętej Rodziny z Nazaretu. 

Otaczajmy modlitwą wszystkie rodziny naszej parafii, aby 

czerpiąc wzór z Jezusa, Maryi i Józefa, potrafiły ułożyć 

szczęśliwe, pełne miłości życie rodzinne.  

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przeżywać 

będziemy: w poniedziałek (28.12) święto św. Młodzianków, 

męczenników, w czwartek (31.12) wspomnienie św. Sylwestra I, 

papieża. Tego dnia zapraszamy na nabożeństwo na zakończenie 

roku na godz. 17:30 oraz Mszę Św. na godz. 18:00 Podziękujemy 

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. Tego dnia nastąpi 

także uroczyste ogłoszenie dnia Wielkanocy. W piątek (1.01) 

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Przypominamy                                

o obowiązku uczestnictwa tego dnia we Mszy świętej. W Nowy 

Rok Msze święte w naszym kościele według porządku 

niedzielnego poza Mszą świętą o godz. 7.30 oraz o godz. 11:00 

dla przedszkolaków w dolnym kościele. Z racji uroczystości nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.                      

Tego dnia przeżywać będziemy 54 Światowy Dzień Pokoju. 

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I piątek i                   

I sobota miesiąca. Od nowego roku pragniemy rozpocząć 

nabożeństwa I sobót miesiąca we właściwej formie. Istotą tego 

nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione 

przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec 

Bożej miłości. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to 

forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i 

Jezusa. Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 

10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające 

grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.                    

W jego ramach powinniśmy: przystąpić do spowiedzi z intencją 

wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu 

pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski 

uświęcającej; przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót 

miesiąca w powyższej intencji; odmówić pięć tajemnic 

różańcowych; przez piętnaście minut rozważać tajemnice 

różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.                      

2 stycznia 2021, w pierwszą sobotę Nowego Roku zapraszamy na 

godz. 7:30 na różaniec wynagradzający NPSM, na godz. 8:00 

Mszę Św. wynagradzającą a po Mszy Św. na 15 minutowe 

rozważanie. W styczniu dyżur modlitewny przejmuje róża pod 

wezwaniem Matki Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. 

Podczas każdej Mszy Św. I sobotniej będą zbierane ofiary na 

kwiaty do naszego Kościoła.  

4. Od 4 stycznia rozpoczniemy spotkania kolędowe o godz. 19:00 

wg ulic podanych na stronie internetowej, na facebooku i w 

biuletynie parafialnym. Prosimy o powiadomienie o tym 

spotkaniu swoich sąsiadów, którzy pragną przyjąć Boże 

Błogosławieństwo na Nowy Rok. 

 

Modlitwa do Świętej Rodziny z Nazaretu 

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,            

by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie 

wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, 

abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali  

w naszych rodzinach Jej cnoty. Najświętsza Rodzino, obrazie 

Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych 

potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na 

każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą,               

w której panuje wzajemna miłość i pokój. Najświętsza Rodzino, 

której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, 

Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus                       

- posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją 

opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni 

Twoją miłością. Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie 

pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy Cię za 

małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców 

oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im 

dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy 

radością, za młodzież, w której budzi się miłość                                                

i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do 

małżeństwa. Za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają 

się do domu Ojca. Za te rodziny,  

w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, 

za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych 

i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich. 

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w 

ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,                         

a wygaśnie niechęć i egoizm. Najświętsza Rodzino z Nazaretu 

broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw 

i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen 

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 28.12.2020 – 03.01.2021 

  PONIEDZIAŁEK 28. 12 ŚWIĘTO Świętych Młodzianków, męczenników 

6.30 +Krystyna (XXVIII) 

8.00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwio dla MARIANNY i FELIKSA, 3. Dziękczynno 
– błagalna o zdrowie dla MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

18:00 1. +Elżbieta MARCZAK w 4. rocznicę śmierci, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXVIII), 3. +Eugeniusz GAWDZIK – intencja 
od ZOFII ZASADNI z Rzek, 4. Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o Boże błogosławieństwo,                     
opiekę Maryi i zdrowie 

WTOREK 29. 12 

6.30 +BRAT Wacław 

8.00 1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXIX), 2. O zdrowie dla JOACHIMA i o potrzebne łaski, 3. Dziękczynno – błagalna                                
o zdrowie dla MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH, o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

18:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Krystyna (XXIX), 3. O Boże błogosławieństwo w małżeństwie MAGDALENY                     
i MARCUSA 

ŚRODA 30. 12 

6:30 +Krystyna (XXX) 

8.00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Ryszard PIOTROWSKI oraz ++ z rodzin PIOTROWSKICH i KALBARCZYK,                 
3. Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH, o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY                      
i mamy Janiny 

18:00 1. +Bogusław NIEZNALSKI w 6. rocznicę śmierci, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXX), 3. +Eugeniusz GAWDZIK                           
– intencja od Józefy i Stanisława NACHMAN z rodziną z LUBOMIERZA 

CZWARTEK 31. 12 

6.30 W intencji syna SYLWESTRA z okazji imienin 

8.00 1. Dziękczynna za wszelkie łaski i dary oraz doświadczenia w mijającym roku będące udziałem MARZENY                                             

i WŁODZIMIERZA i całej rodziny, 2. ++Ludwik KAIM i Jego małżonka Leonia, 3. Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla 
MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH, o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

17.30 NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

18:00 1. Dziękczynna za otrzymane dary i Boże błogosławieństwo w minionym roku, z prośbą o potrrzebne łaski w nowym 2021 

roku dla wiernych naszej parafii., 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla JAKUBA                                  
w 18. rocznicę urodzin 

PIĄTEK 01. 01. 2021, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

9.00 1. +Zygmunt PASTWA (I), 2. +Aleksandra (k) GREBER 

10.30 1. Przebłagalna Jezusowi i Maryi za grzechy naszej Ojczyzny, 2. Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla MARKA                                       
i KATARZYNY KUKLIŃSKICH, o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

11.00 +Aleksander GŁOGOWSKI w kolejną rocznicę śmierci 

12.00 Dzięk. za otrzymane łaski w starym roku, z prośbą o op. w nowym roku dla rodziny ARENDT oraz dla wszystkich bliskich 

13.15 1. Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o dasze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, 2. O Boże 
błogosławieństwo dla ANNY i GRZEGORZA i całej rodziny w nowym roku 

18.00 1. +Maria KOBIELA (I), 2. +Maria RYBAKOWSKA (I) 

SOBOTA 02. 01 

6.30 +Maria KOBIELA (II) 

8.00 1. Msza święta wynagradzająca, 2. +Maria RYBAKOWSKA (II) 
3. Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH,                                                                           

o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny, 4. O moralne odrodzenie i ochronę każdego życia – intencja od 
Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii 

18.00 1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Radka z okazji 18. rocznicy urodzin, 2. +Zygmunt PASTWA (II), 3. +Feliks 
ŻUROWSKI w 8. rocznicę śmierci oraz ++rodzice z obojga stron 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 03. 01 

7:30 1. W intencji ELŻBIETY i TOMASZA z okazji 27. rocznicy ślubu – intencja dziękczynno błagalna, 2. Dziękczynno – błagalna o 
zdrowie dla MARKA i KATARZYNY KUKLIŃSKICH, o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

9:00 1. O potrzebne łaski dla wszystkich ochrzczonych oraz za Wspólnotę Krwi Chrystusa o życie w prawdzie i miłości Bożej,                   
2. +Jolanta WICHLIŃSKA – po pogrzebie 

10:30 1. W intencji Parafii, 2. +SYN Dariusz 

11.00 +Maria KOBIELA (III) 

12:00 1. +Janina SMOLEŃ – intencja od rodziny Goszmit, 2. +MAMA Maria GŁOGOWSKA w kolejną rocznicę śmierci 

13:15 1. +Zygmunt PASTWA (III), 2. +Maria RYBAKOWSKA (III), 3. W intencji KACPRA z okazji 18. rocznicy urodzin. O Boże 
błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski – intencja od matki chrzestnej 

18:00 +Zbigniew MŁODZIANOWSKI 

Niech Dzieciątko z Betlejem pomoże nam zatem być dyspozycyjnymi, szczodrymi                                   

i solidarnymi, zwłaszcza wobec osób najsłabszych, chorych i tych wszystkich,                                    

którzy w obecnym czasie znaleźli się bez pracy lub przeżywają poważne trudności z powodu 

ekonomicznych następstw pandemii, jak również wobec kobiet, które w tych miesiącach 

kwarantanny doznały przemocy domowej. 


