
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 01.01.2023 – 08.01.2023 

Niedziela – 01.01.23, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok  
  8.00 – Za + Urszulę Fraszka w I rocznicę śmierci. 
10.30 – Ku czci świętej Bożej Rodzicielki Maryi na rozpoczęcie Nowego Roku  
  2023 za wszystkich Parafian o zdrowie i Boże błog.  
15.00 – Za + Jana Nowak w I rocznicę śmierci ze wspom. jego ++ rodziców  
  Andrzeja i Hildegardę.   

Poniedziałek – 02.01.23, św. Bazylego W. i Grzegorza z Nazjanzu 
  6.30 – Za + Walerię Jakubczyk w I rocznicę śmierci. 

Wtorek – 03.01.23 
  6.30 – Za ++ rodz. Pawła i Małgorzatę Cudzy, ++ dziadków i ++ z rodzin z  
  obu stron. 
17.00 – Różaniec i modlitwy za + Eryka Dziubanek 

Środa – 04.01.23 
  6.30 – Za Parafian odwiedzanych z wizytą kolędową o pokój  

 i błogosławieństwo Boże w rodzinach. 
11.00 – Pogrzeb + Eryka Dziubanek 

Czwartek – 05.01.23,  
  6.30 – Do Dzieciątka Jezus o zdrowie i Boże błogosław. z okazji urodzin, ze  
   wspom. + ojca Stanisława o zbawienie wieczne. 

Piątek – 06.01.23, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli 
    Kolekta na Misje święte. Poświęcenie wody, kadzidła i kredy 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus przyjmującego pokłon Mędrców ze Wschodu w  
  int. Łukasza Griner z ok. jego 11 r. urodzin o potrzebne łaski oraz błog.  
  dla całej rodziny.  
10.30 – Suma: Ku czci Chrystusa Objawiającego się światu z ok. 30 r. ślubu  
  Bernarda i Barbary Piechulek o zdrowie i Boże błog. dla nich i całej  
  rodziny.  

Sobota – 07.01.23 
  7.00 – Za ++ rodziców Teresę i Zygmunta Bancarz. 

Niedziela – 08.01.23, święto Chrztu Pańskiego 
  Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne  
  8.00 – Za ++ Katarzynę i Pawła Nowak. 
10.30 – Za + matkę Małgorzatę Szenfeld w 14 r. śmierci, ojca Alojzego, brata 

 Manfreda, szwagra Antoniego Piwko w 18 r. śm.    

Najbliższe wolne intencje mszalne: 12 i 13, 16 i 17 stycznia 

ŻYCZENIA NOWOROCZE  
Nowy Rok niesie wszystkim ludziom nową nadzieję na lepsze jutro, na 
uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku 
chwile składam wszystkim Parafianom oraz przybyłym do nas Gościom, 
najlepsze życzenia szczęśliwego Nowego Roku: „Niech cię Pan błogosławi i 
strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą 
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Księga 
Liczb). 
                                                               Wasz ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół obchodzi 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, 
prosząc o błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin, dla Ojczyzny a o pokój 
dla całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z 
wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza 
Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się 
w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa 
Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i 
nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od 
zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże 
dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas 
przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. 
2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej 
woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. 
Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z 
inicjatywy papieża bł. Pawła VI jest obchodzona jako Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy 
czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej 
niczego Bóg nie odmawia.  
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, 
Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej 
pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła. 
4. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej 
tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży 
przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Przynieśmy ze sobą 
naczynia z woda do poświęcenia. Będzie także mirra z węgielkami i kreda. 



5. Tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, będziemy 
obchodzili Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku obchodzimy go pod 
hasłem: «Z misjonarzami służymy Kościołowi». Prosimy, aby go uczynić 
dniem solidarności z misjonarzami i misjonarkami poprzez modlitwę za misje 
oraz materialne wsparcie dzieła misyjnego Kościoła. 
6. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Razem z wami pragniemy się 
modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Na kolędzie można 
także zamówić msze święte. 
7. Zapowiedzi przedślubne:  
Anna Szynol, st. w., zam. KK Rogi i Aleksander Wilczek, st. w., zam. Reńska 
Wieś – zap. III. Ewentualne przeszkody należy zgłaszać w kancelarii 
parafialnej. 
8. W ostatnim czasie odeszli od nas: 
- Eryk Dziubanek, l. 79, z ul. Baczyńskiego 
- papież Benedykt XVI (Josef Ratzinger), l. 95.  
Wieczny odpoczynek ram Im dać Panie… . 

PORZĄDEK KOLĘDY 
Poniedziałek, 02.01.23 
15.00: Główna, od rodz. Jarzyna do rodz. Juraszek 
Wtorek, 03.01.23 
15.00: Główna, pocz. od rodz. Zega do Filusz 
Środa, 04.01.23 
15.00: Główna: od rodz. Cielontko do końca (Kuźnik) 
Czwartek, 05.01.23 
14.00: Lasoki, Stawowa i Stoczniowców, pocz. od Lasoków 
Sobota, 07.01.23 
10.00: Kosynierów i Wodna, pocz. od Łąkowej 
Niedziela, 08.01.23 
14.00: Bukowa, pocz. od końca w kier. Sucharskiego 

 
SENTENCJA TYGODNIA  
Pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne. 

                                                             (ks. Jan Twardowski) 
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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

NOWY ROK 2023 

Refleksja  
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 

tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech 
cię obdarzy pokojem”. 

Współczesny świat uczy nas wielu technik od składanie origami przez 
projektowanie ładnych plakatów w komputerze aż po czynności, które mogą 
uratować życie komuś, kto obok nas będzie nieprzytomny. Coraz częściej 
spotykamy się też z różnymi zabiegami czy sztuczkami związanymi z 
komunikacją międzyludzką. Irytuje nas wykorzystywanie tej wiedzy przez 
twórców reklam. Jednocześnie mamy świadomość, że w wielu sytuacjach 
kryzysowych to terapeuta posiadający umiejętności zaczerpnięte ze 
współczesnej psychologii jest w stanie uratować niejedno małżeństwo. 

O ile możemy doskonalić sposoby porozumiewania się, te same treści 
ubierać w inne słowa i gesty, o tyle nie jesteśmy w stanie nauczyć się „techniki” 
życia w pokoju. Tu nie zadziała: „Zrób to, albo tamto, a już nie będziecie się 
kłócić”. Dlatego Słowo Boże przypomina nam, że to Pan „obdarza pokojem”. 
Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zgoda idzie w parze z Bożym 
błogosławieństwem. Jeśli jesteś po-błogosławiony, to jesteś zdolny do życia w 
zgodzie, które nie jest tylko martwym kompromisem, które nie zadowala 
żadnej ze stron, ale wyrasta z głębokiego pokoju serca.  

Jak otworzyć się na Boże błogosławieństwo i pokój? Trzeba zacząć od 
szukania Boga. Jeśli w 2023 roku szukać będziemy przede wszystkim siebie, 
chcąc aby wszystko było „po mojemu”, to narażamy się na chroniczną nerwicę. 
Zaś „kto szuka, znajduje”. Oby w rozpoczynającym się roku tego szukania 
nawet przez chwilę nam nie zabrakło.   
 


