
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 03.01.2021 – 13.01.2021 

Niedziela – 03.01.21, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
        Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego oraz instytucji 

       i obiektów diecezjalnych. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + syna Dariusza Korzeńskie go i dusze w czyśćcu cierpiące. 
  9.00 – Za + matkę Anielę Polewka ze wspom. ojca Roberta i brata Bernarda. 
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus w intencji Łukasza Griner z okazji 9 r.  
  urodzin o zdrowie i Boże błog. dla niego oraz jego rodziny. 

Poniedziałek – 04.01.21, 
  6.30 – Za + Arnolda Glomb w 30 dzień po śmierci. 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe w int. par. z ulic: Stoczniowców,  
  Rajska, Ptasia, Kamienna i Księdza Dutki. 

Wtorek – 05.01.21,  
  6.30 – Za + ks. dra Wiesława Szeląg 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe w int. par. z ulicy Głównej od początku  
  do skrzyżowania z ul. Stoczniowców 

Środa – 06.01.21, Uroczystość Objawienia Pańskiego 
   Kolekta na Misje święte 

  Poświęcenie wody, kadzidła i kredy 
  7.30 – Ku czci Chrystusa objawiającego się światu za Parafian. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii o zdrowie dla chorych i cierpiących,  
  ustanie epidemii i błogosław. dla Parafii i parafian. 
10.30 – Suma: Za + matkę Małgorzatę Szenfeld w 12 r. śm., ojca Alojzego,  
  szwagra Antoniego Piwko w 16 r. śm. 

Czwartek – 07.01.21,  
  6.30 – Za + ks. radcę Norberta Peikert 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe w int. par. z ulicy Głównej od ul.  
   Stoczniowców do końca. 

Piątek – 08.01.2021  
  6.30 – Za + ks. Edmunda Marek 
17.30 – Msza św. i spotkanie kolędowe w int. par. z ulic: Lasoki, Wodna,  
  Zacisze i Rybarze 

Sobota – 09.01.21,  
  7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Arnolda Glomb od sąsiadów i znajomych.  

Niedziela – 10.01.21,  
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak. 
  9.00 – Za + męża Jana Filusz, jego ++ rodziców Gertrudę i Karola, ++ rodz.  
  Małgorzatę i Pawła Cudzy.  
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus za roczne dziecko Karola Bonczek, jego  
  rodziców, brata i chrzestnych.  

Najbliższe wolne intencje: 14, 15, 16, 18 i 19 stycznia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten 
nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który 
przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać 
perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii 
odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas 
„wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę 
perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin. 
2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z 
poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.  
3. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich 
wymodlimy. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną 
służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian. 
4. Zapraszam na msze święte i spotkania kolędowe do kościoła według planu 
umieszczonego w porządku nabożeństw. Przed mszami kolędowymi i po 
można zamawiać msze święte. 
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 
SENTENCJA TYGODNIA  
Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu 
                                                                                              (Mark Twain) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa 
wody w wino w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci: 
- Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud? 
Wstaje mała dziewczynka i mówi: 
- Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą 
zaprosić Pana Jezusa. 



OPOWIADANIE 
Rozprężenie 
Stary, szacowny mnich miał zwyczaj bawić się ze swoją oswojoną kuropatwą. 
Pewnego dnia przyszedł do niego myśliwy i zdziwił się, że tak uduchowiony 
człowiek może w taki sposób spędzać czas. Mógłby przecież w tym czasie 
uczynić wiele dobrego i pożytecznego, pomyślał o nim. Spytał zatem: 
- Po co trawisz swój czas na zabawie? Po co kierujesz swoją uwagę na jakieś 
tam bezużyteczne zwierzę? 
Mnich spojrzał na niego zdziwiony.  
- Czemu łuk w twojej dłoni nie jest napięty? 
- Nie wolno tego czynić - odrzekł myśliwy - Łuk straciłby swoją sprężystość, 
gdyby był zawsze napięty. Gdybym chciał później wypuścić strzałę, nie miałby 
na to wystarczającej siły. 
Mnich odpowiedział: 
- Młody człowieku, tak jak ty dajesz swojemu łukowi chwile luzu, nie 
napinając go przez cały czas, tak musisz również sam siebie wciąż na nowo 
rozluźniać i odprężać. Dotyczy to każdego człowieka, mnie samego również. 
Jeśli nie będę się odprężał i po prostu bawił, wtedy nie starczy mi energii w 
czasie dużego napięcia, wtedy zabraknie mi jej do czynienia tego, co konieczne 
i wymagające wykorzystania wszystkich moich sił. 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Dlaczego nie mielibyśmy pochwalić tych, którzy przyjąwszy pokarm 
Eucharystyczny, po oficjalnym zakończeniu zebrania wiernych, w serdecznej 
zażyłości z Boskim Zbawicielem jakiś czas spędzają, nie tylko aby z Nim 
najczulej rozmawiać, lecz również aby Mu złożyć dzięki, oddać chwałę należną 
a przede wszystkim, by o pomoc prosić, by każdy oddalił z duszy swojej 
wszystko, co umniejsza skuteczność Sakramentu, aby wszyscy zrobili wszystko 
ze swej strony, by wspierać najbardziej bezpośrednio działanie Jezusa 
Chrystusa?” (Pius XII). 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  
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Rozważanie 

Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą relację z Bogiem. „Z 
miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w umiłowanym” podkreśla św. Paweł. Natomiast św. Jan 
Ewangelista mówiąc o Słowie Wcielonym – Jezusie Chrystusie – wskazuje: 
„Wszystkim tym... którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili”. 

Zapewne nieraz widzieliśmy, jak dzieci chwalą się nawzajem przed 
sobą swoimi rodzicami. Czasami nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub 
swojej mamie zalet, talentów, możliwości, funkcji, zarobków. Czy my, którzy 
jesteśmy dziećmi Bożymi, bierzemy z nich przykład i „chwalimy” się przed 
całym światem, że naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy dajemy świadectwo 
naszego wybrania? Czy wykorzystujemy moc, którą otrzymaliśmy od Słowa 
Wcielonego? 

W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczywszy 
w nowy rok kalendarzowy, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad 
swoją godnością dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją w chwili przyjęcia 
sakramentu chrztu, gdy zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”. Z każdą 
godnością związane są pewne obowiązki. Z każdą godnością łączą się także 
określone zachowania, konkretny styl życia. Chrześcijanin został wybrany 
przez Boga do wypełnienia misji na ziemi. Został postawiony w pewnym 
miejscu po to, aby inni mogli na niego patrzeć. Każdy chrześcijanin jest w jakiś 
sposób wyróżniony. 

My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, 
winniśmy konsekwentnie dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Tego oczekuje od nas świat. Tego oczekują od nas otaczający nas 
ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg. 


