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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3) 
Obietnica potomstwa  

  
PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a)) 
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.  

 
DRUGIE CZYTANIE  (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19) 

Wiara Abrahama, Sary i Izaaka  
 

EWANGELIA  (Łk 2,22-40) 
Dziecię rosło napełniając się mądrością  

                         Dar rodziny 
Bóg zechciał być dzieckiem, mieć  
rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się,  
dojrzewać do pełni człowieczeństwa. 
Około trzydziestu lat spędził Jezus w 
swoim domu rodzinnym. Trzy lata  
nauczał, w ciągu trzech dni nas zbawił.  
Te proporcje pokazują, że nasza codzien-
ność jest dla Boga bardzo ważna. To w 
codzienności obdarzamy się miłością i 
przebaczamy sobie nawzajem.  
To w codzienności słuchamy Boga. Są też 
chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był 
to moment zwiastowania, dla Świętej 
Rodziny – proroctwo Symeona. Niech 
Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas 
ciągłą inspiracją w czynieniu naszej  
codzienności coraz piękniejszą i bardziej 
świętą. 
Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, 
powierzam Ci moją rodzinę i rodziny  
całego świata. Amen. 

Poniedziałek 28 grudnia   

8:00 za śp. Janinę i Mariana Ambroży oraz za 

 śp. Tadeusza Wróbla – rodzina  

19:00 przebłagalna za grzechy przeciwko życiu 

 - Grupa Pro - Life   

 dziękczynna za otrzymane łaski  

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże,  

 Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

 Bożej dla Izabeli i Tomasza i ich rodziny  

 

Wtorek 29 grudnia 

8:00 za śp. Andrzeja Witkowskiego –  

 rodzina Dreas 

19:00 za śp. Andrzeja Gut – żona z rodziną 

 za śp. Lidię Labenda w 1szą rocznicę 

 śmierci  

 

Środa 30 grudnia 

8:00 za śp. Mariannę Biały – syn z rodziną 

 za śp. Franciszka, Stanisława oraz  

 Andrzeja Kacprzyk – Joanna  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 31 grudnia  

8:00 za śp. Stanisława Kruka w 20tą rocznicę 

 śmierci oraz za śp. Janinę Kruk oraz 

 zmarłych z rodzin Kruk, Węglewskich i 

 Andresów  

18:30 Nabożeństwo  

19:00 za śp. Lidię Labenda w 1szą rocznicę 

 śmierci - mąż  

 dziękczynna za opatrzność Bożą z prośba 

 o Dary Ducha świętego oraz trwanie w 

 wierze i nauce Kościoła – Janina i Jerzy 

 Cierpich  

 

Piątek 1 stycznia   

Świętej Bożej Rodzicielki  

8:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo i  

 opiekę Matki Bożej dla Damiana   

9:30 za śp. Janinę w 5tą rocznicę śmierci  

 oraz za śp. Edwarda Wielgus w 4tą  

 rocznicę śmierci – córki Susan, Diana i 

 Lydia z rodzinami  

11:00 z prośbą o łaskę zdrowia dla Romana – 

 Bolesław z rodziną 

 z prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej 

 dla męża Józefa – żona  

 za śp. Mariannę, Stanisława,  

 Mieczysława Jarząbek oraz za śp. Janinę 

 Łukasik – Lucjan  

19:00 za śp. Marka Kaczanowskiego -  

 

Sobota 2 stycznia  

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego i 

 Rycerzy Niepokalanej  

17:00 z prośba o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże w rodzinie Skrobucha 

19:00 za śp. Janinę Fiwek w 1szą rocznicę 

 śmierci - córka Beata i Jerzy z rodzinami  

 

Niedziela 3 stycznia  

Objawienie Pańskie III Króli  

K+M+B = 2021 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 za śp. Henry’ego Chuchla w 17tą rocznicę  

 śmierci – żona z dziećmi  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Leokadię Mendel w rocznicę  

 śmierci  

14:30 z prośbą o łaskę zdrowia dla Marii  

 Dardzińskiej - bratanica z mężem 

19:00 z prośbą o zdrowie i wszelkie łaski dla 

 syna - mama z rodziną    

                                                             
                        ŚWIĘTEJ RODZINY; JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   

DZISIAJ PRZYPADA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. To święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością  
i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości,  

dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.  
Patrząc na Boże Dzieciątko w żłóbku, w naszych kościołach, na Nim skupiamy uwagę i adorację.  

Jednak pomyślmy także, z modlitewną wdzięcznością, o tych Dwoje. Święty Józef w Najświętszej Maryi Pannie rozpoznaje swoje  
posłannictwo i ojcowskie zadania, a Ona w nim dopełnienie swojego Bożego Macierzyństwa. Podobnie jest z każdym człowiekiem. W rodzinie, w ojcu,  

w matce, w rodzeństwie nie tylko rozpoznajemy swoje człowieczeństwo, ale uczymy się także, jak być dobrym człowiekiem. Przez wiarę i miłość  
możemy w naszych ludzkich rodzinach przygotowywać się do zadań, jakie nam Dobry Bóg wyznaczył.  

 

1. I. 2021 - w piątek - 1 stycznia - Początek Nowego 2021 Roku.  
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.  

Przypominamy, z e w Nowy Rok uczestniczenie we Mszy świętej jest obowiązkowe.  
Jeś li z naśzej winy nie ucześtniczymy we Mśzy ś więtej, zaciągamy powaz ny grzech.  

Mśze Ś więte śą tranśmitowane przez Internet.  

Nowy Rok jeśt dla naś wielką tajemnicą. Nie wiemy co naś w nim śpotka. Wiemy natomiaśt  
ile za nami, a co naś czeka - to moz e wiedziec  jedynie Pan Bo g. Jeśteś my w pełni ś wiadomi  
zadan , kto rych trzeba będzie śię podjąc . Zawśze rodzi śię obawa czy podołamy,  
czy nie zabraknie śił i zdolnoś ci. 

Pragniemy wszystkim Drogim Parafianom życzyć 
szczęśliwego Nowego Roku 2021. 

Niech Bóg obdarza wszystkich swoim błogosławieństwem 
i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. 

Choć Nowy Rok to wielka niewiadoma, ale wiemy, że nie jesteśmy sami, 
z nami jest Bóg, a On jest Panem historii i czasu. 

Niech nas wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami 
oraz chroni od zła i niebezpieczeństw. 

Za wszelkie dobro i wsparcie z całego serca dziękujemy. 
Niech Pan rozpromieni swoje Oblicze 

i obdarzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem. 
Szczęśliwego Nowego Roku 2021! 

Biuro Parafialne będzie nieczynne  
w piątek, 1 stycznia 2021. 

Rocznicę Ślubu  

Obchodzą   

Następujące Pary; 
 

Zofia i Janusz Siwiccy; 30rocz. 
Małgorzata i Jan Podolak ; 35 rocz. 

Urszula i Romuald Gulbinowicz ; 40 rocz. 
Elżbieta i Marian Zając; 50 rocz. 

 
 
 

    

Odeszli do Pana  
   
   
 

Alfred Szramek, lat 62 
Wanda Tkaczuk, lat 65 

Czesław Giczewski, lat 69 
Ryszard Sztenc, lat 76 

 
 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,  

A światłość wiekuista niechaj im świeci 

Wkrótce Nowy Rok 2021 Dzisiaj modlimy się za wszystkie rodziny, śzczego lnie za te małz en śtwa,  
kto re w tym roku obchodziły jubileuśz małz en śki lub okrągłą rocznicę zawarcia małz en śtwa.  

Z okazji dzisiejszego Święta,  
życzymy wszystkim rodzinom,  
aby w oparciu o zasady wiary  

budowały dobrą atmosferę  
w swoich rodzinach.  

Świętej Rodzinie z Nazaretu  
polecajmy wszystkie rodziny parafii  

i naszej ojczyzny.  

Druga składka zbierana jest  
dzisiaj na Fundusz Remontowy  

naszej parafii.  
Dziękujemy za ofiarność.  

Pragniemy przypomnieć, że używając 
nowych zestawów kopertek, należy na 
pierwszej kopertce napisać nazwisko, 

adres oraz numer telefonu. Dziękujemy. 

Pragniemy poinformować, że w czwartek,  
31 grudnia, biuro parafialne czynne jest 

od 9:00 do 12:00. 

Koś cio ł jeśt zamknięty podczaś Mśzy Ś więtej; 
Mśze Ś więte odprawiają tylko kśięz a bez udziału wiernych 

i będą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca  

Poniewaz  w naśzych koś ciołach nadal nie moz na celebrowac   
Mśzy Ś więtej z udziałem wiernych,  

nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę  
na Mśzy Ś więtej, w koś ciele,  

o ile ucześtniczymy w niej w inny, dośtępny śpośo b.  
Drzwi Koś cioła pozośtają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mśzy Ś więtej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejś c  do niego tylko ograniczona iloś c  ośo b,  
w chwili obecnej to 10 ośo b; 

Tylko jedno wejś cie jeśt otwarte, to od śtrony krzyz a; 
wchodzimy do koś cioła, przewracamy  

kartkę z numerem znajdującą śię w śegregatorze,  
po czym wychodząc z koś cioła odwracamy  

kartkę z numerem - w ten śpośo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby ośo b znajdujących śię w koś ciele; 
Pamiętajmy, z e to śamo tyczy śię Kaplicy Wieczyśtej Adoracji. 

Wśzyśtkie Śakramenty celebrowane śą poza Mśzą Ś więtą i z naśtępującym limitem ośo b: 
Ś luby - do 10 ośo b;. 
Chrzty - do 10 ośo b; 

Pogrzeby - do 10 ośo b i w domu pogrzebowym; 
Kopertki na rok 2021 są do odebrania , 

 na dole, w Sali Parafialnej; 

Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 

W biurze dostępny jest miód  
z prywatnej pasieki, zapraszamy 

Wszystkich zainteresowanych. 

Śluby 

Agata Brozda  
córka Marioli i Kazimierza 

& Michał Mularski  
syn Mirośławy i Jerzego  

Śerdecznie dziękujemy Siostrze Karolinie za pomoc w uśtawianiu i 
dekorowaniu z ło bka oraz wszystkim wolontariuszom, kto rzy pomogli 

w dekorowaniu, dezynfekcji i śprzątaniu naśzego koś cioła.  
Wielkie Bóg Zapłać za Waszą nieocenioną pomoc! 

Podziękowanie! 

Serdeczne Bóg Zapłać  
wszystkim Parafianom, 

którzy przynieśli  
piękne Poinsecje  

do dekoracji naszego  
Kościoła.  

Poinsecje  


