
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 02.01.2022 – 09.01.2022 

Niedziela – 02.01.22, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
     Kolekta na utrzymanie Seminarium Duchownego i obiektów diecezjalnych.  
  8.00 – Za + Irmgardę Szczygieł w 30 dzień po śmierci.  
10.30 – Suma: Za + matkę Małgorzatę Szenfeld w 13 r. śm., ojca Alojzego,  
  brata Manfreda, szwagra Antoniego w 17 r. śm. i dziadków Kubocz –  
  Szenfeld.   
15.00 – Różaniec za + Urszulę Fraszka 

Poniedziałek – 03.01.22, Najświętszego Imienia Jezus, 
  6.30 – Za ++ rodz. Pawła i Małgorzatę Cudzy, Karola i Gertrudę Filusz,  
  dziadków i męża Jana.  
11.30 – Różaniec za + Jana Nowak 
12.00 – Pogrzeb + Jana Nowak, l. 67 z ul. Kochanowskiego 
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.  
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Kosynierów i Wodnej. 

Wtorek – 04.01.22, 
  6.30 – Za + ks. Edwarda Sobiegała (l. 65, prob. par. Bażany) 
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.  
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Ptasiej, Rajskiej, Kamiennej 

 i ks. Dutki. 

Środa – 05.01.22,  
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.  
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Sucharskiego 

Czwartek – 06.01.22, Uroczystość Objawienia Pańskiego 
 Kolekta na Misje święte 
Msze święte z poświęceniem kredy, kadzidła i wody 
  8.00 – Ku czci Chrystusa Objawiającego się światu za Parafian. 
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus w int. Łukasza Griner z ok. 10 r. urodzin  
   oraz o zdrowie i opiekę Bożą w całej rodzinie.   

Piątek – 07.01.22, I Piątek miesiąca 
  6.30 – Za + ks. Franciszka Zośka (l. 66, prob. par. Kierpień) 
17.00 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.  
17.30 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Zacisze i Rybarze 

Sobota – 08.01.22,   
  7.00 – Za + Horsta Geschlecht od rodzin Czerner, Hampf i Brzoska.  

16.30 – W zakrystii możliwość zamówienia mszy św.  
17.00 – Msza św. kolędowa dla parafian z ulicy Stoczniowców, Stawowej,  

 i Lasoki. 

Niedziela – 09.01.22, Niedziela Chrztu Pańskiego 
          Kolekta na bieżące potrzeby parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak.  
10.30 – Suma: Dziękczynna za dar chrztu świętego i wiary za Parafian oraz  
  naszych rodziców i chrzestnych.  
15.00 – Nabożeństwo kolędowe na zakończenie okresu Bożego Narodzenia.  

 Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po 
Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją 
chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna).  
2. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, 
popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze 
Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, 
że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na 
ziemi.  
3. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. 
Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.  
4. Tego dnia w wielu miejscach organizowany jest Orszak Trzech Króli. 
Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, które jest radosną manifestacją 
wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej.  
5. Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. 
Niech nie zabraknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i 
zakonne, szczególnie do pracy w krajach misyjnych.  
6. Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
7. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które 
kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.  
8. Trwają spotkania kolędowe. To okazja do wspólnej modlitwy i spotkania. 
Zapraszam całe rodziny. Pół godziny przed mszami kolędowymi lub po 
zakończeniu liturgii będzie można zamawiać msze święte na cały rok. Na 
zakończenie ministranci będą kwestować na swoje potrzeby oraz na pomoc 
misjonarzom. Jeśli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie – 
zapraszamy w inny dzień.  



9. Tych, którzy w ostatnim czasie przekroczyli bramę śmierci, polećmy 
Miłosiernemu Panu: + Bronisława Dolatowska, l. 98, z ul. Głównej.  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.  

Spotkania kolędowe 2021/2022 – kościół NMP Królowej Świata, g. 17.30 
1. Poniedziałek, 03.01.2022 – Kosynierów i Wodna 
2. Wtorek, 04.01.2021 – Ptasia, Rajska, Kamienna i ks. Dutki 
3. Środa, 05.01.2022 – Sucharskiego 
4. Piątek, 07.01.2022 – Rybarze i Zacisze 
5. Sobota, 08.01.2022 – Stoczniowców, Stawowa i Lasoki (godz. 17.00). 

SENTENCJA TYGODNIA  
Bądźmy świadomi tego, że światłość betlejemska zawsze już była od wewnątrz 
powiązana z łuną na Kalwarii, ponieważ żłobek i Krzyż Chrystusa Pana są 
niejako uczynione z tego samego drzewa. A „w Krzyżu – jak wiemy – 
zbawienie i miłości nauka”. (abp Alfons Nossol) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Co by było, gdyby Trzej Królowie okazali się być Trzema Królowymi? 
- Po prostu spytałyby o drogę. 
- Dotarłyby w porę. 
- Pomogłyby przy porodzie. 
- Wysprzątałyby stajenkę. 
- Przyniosłyby przydatne prezenty. 
- ... i coś do jedzenia. 
Ale... co by powiedziały w drodze powrotnej? Zaraz po opuszczeniu Betlejem... 
- Widziałyście, jakie sandały Maryja założyła do swojej tuniki? 
- Ten mały nic a nic nie jest podobny do Józefa... 
- Jak oni mogą wytrzymać z tyloma zwierzakami? 
- ... a ich osiołek jest już całkiem na wyczerpaniu... 
- Mówią, że Józef jest bezrobotny. 
- Chciałabym tylko wiedzieć, kiedy oddadzą garnek, w którym przyniosłyśmy 
łazanki. 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i zdrowia w Nowym 2022 Roku wszystkim 
parafianom i gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W pierwszym czytaniu słyszymy o pierwotnej formie obecności Boga 
pośród swego ludu. Syrach wskazuje na Mądrość Bożą, którą Jahwe obdarował 
swój lud. Przed wiekami Stwórca wszystkiego, na samym początku ją stworzył i 
wyznaczył jej mieszkanie. Odpowiadając pozytywnie na to wezwanie, Mądrość 
Boża zapuściła korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 
dziedzictwie. Chodzi o mądrą opatrzność Boga, kierującą losami narodu 
wybranego, która oznacza stałą asystencję Bożego Ducha. Działa zwłaszcza przez 
tych, którzy są namaszczeni Duchem Boga, przez sędziów, królów i proroków. 
Tego typu działanie ujawnia się też w życiu Symeona i prorokini Anny. Za 
natchnieniem Ducha Świętego przychodzą do świątyni, rozpoznają w Dzieciątku 
Jezus obiecanego Mesjasza i o Nim prorokują.  

Realizacja Bożego planu rozpoczęła się z chwilą zstąpienia z nieba 
wszechmocnego Słowa Boga. Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam tę wielką 
tajemnicę naszej wiary. To Słowo, które na początku było u Boga, przez które 
wszystko się stało i w którym było życie, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas,  
„rozbiło namiot między nami”. Przyszło do swojej własności. Niestety swoi Go nie 
przyjęli; świat stał się przez nie, lecz świat Go nie poznał. „Wszystkim tym jednak, 
którzy je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. 

To znaczy, że łaska dziecięctwa Bożego staje się udziałem tylko tych, 
którzy wierzą i czerpią z owej światłości prawdziwej, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Niestety istnieje niebezpieczeństwo 
zlekceważenia i zmarnowania tej wielkiej łaskawości Boga. Trudno się więc 
dziwić, że św. Paweł nie przestaje dziękować Bogu usłyszawszy o wierze Efezjan 
w Pana Jezusa i o miłości, którą darzą się nawzajem. Bez wiary nie byłoby w nich 
Bożego życia, zaś miłość wzajemna jest sprawdzianem i potwierdzeniem rozwoju 
tego życia w nich. Tak samo i my powinniśmy stale dziękować Bogu za łaskę 
wiary i jej owocowanie w naszym życiu. Powinniśmy też wołać do Boga, aby dał 
nam ducha mądrości i objawienia dla głębszego poznawania Jego tajemnicy. 
Módlmy się o światłe oczy serca, o spoglądanie na nasze życie z wiarą, abyśmy nie 
zagubili głębszego sensu życia, który dany nam jest od dnia chrztu i nie 
zmarnowali bogactwa łaski i prawdy, do którego mamy dostęp we wspólnocie 
Kościoła. bp Andrzej Czaja 


