
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowe-
go, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedsta-
wić Panu. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło 
i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spo-
czywała na Nim.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

„Skuteczniej uwolnilibyśmy się od komunizmu, gdyby każdy z nas 
rano wyczyścił buty, niż gdy wszyscy razem zakładamy orłu koro-
nę” – przestrzega Krzysztof Kieślowski.

Maryja i Józef traktują i wychowują Jezusa całkiem zwyczajnie, 
zwracając uwagę na rzeczy podstawowe. Dzisiaj – zgodnie z Prawem 
– idą do świątyni i przedstawiają Go Panu.

Lucjan Kydryński wspomina Karola Wojtyłę jako pobożnego, ale 
zwykłego chłopca, który pilnie się uczył, pomagał w pracach domo-
wych, m.in. dźwigał węgiel na trzecie piętro.

Swieto Swiete j  Rodz iny –  Rok B,
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ks. Eugeniusz Burzyk

Syn Boży przyszedł na świat, aby nas zbawić.   
Jest silniejszy od chorób i pandemii,  

jednak nie załatwi za nas wszystkich spraw.  
Nie zwalnia z wysiłku, pracy i codziennej walki  

z chorobą duszy i ciała. 
Niech w obecnej, trudnej i skomplikowanej  

sytuacji umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.  
Niech błogosławi i chroni każdą rodzinę  

i każdego człowieka naszej parafii.



Lorenzo Lotto namalował stajenkę, w któ-
rej Maryja i Józef klęczą obok kołyski 
i wpatrują się w uśmiechnięte i wyciąga-
jące do nich ręce Dzieciątko, a nad nimi 
fruwają trzy śpiewające radośnie aniołki. 
Tę sielankową atmosferę psuje wiszący na 
ścianie krzyż z ukrzyżowanym Jezusem. 
Skąd w stajence znalazł się krzyż? Przecież 
Jezus zostanie ukrzyżowany dopiero za ok. 
30 lat. „Żłóbek Jezusa leży zawsze w cieniu 
krzyża. Żłóbek i krzyż należą do tej samej 
tajemnicy odkupieńczej miłości; ciało, któ-
re Maryja złożyła w żłobie, jest tym samym 
ciałem, które zostało złożone w ofierze na 
krzyżu” – mówił w Betlejem Jan Paweł II.

Lorenzo Lotto, Narodzenie Pańskie, 1523,  
Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie.

Dlaczego krzyż  Dlaczego krzyż  
w stajence?w stajence?



 1. W czwartek – 31 grudnia, o godz. 17.00, 
zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą na 
zakończenie roku ze sprawozdaniem Pro- 
boszcza. Przed Mszą, o godz. 16.30, odpra- 
wimy nabożeństwo dziękczynno-przebłagal- 
ne. W tym dniu każdy, kto odmówi pobożnie 
i publicznie hymn „Ciebie Boga wysławiamy” 
może uzyskać odpust zupełny, spełniając 
zwykłe warunki odpustu. 

 2. W piątek – 1 stycznia obchodzimy uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to 
Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie. 
Z  racji uroczystości nie obowiązuje w tym 
dniu  wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 
Msze Święte w porządku niedzielnym. Do- 
datkowa Msza Święta o 12.30.

 3. Przy stolikach z prasą są jeszcze do naby-
cia świece „Caritas”, z których dochód prze-
znaczony jest na cele charytatywne, w ramach 
akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starego Bloku nr 
35, których prosimy o złożenie ofiar na sprzą-
tanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom Starych 
Bloków nr 33 i 34 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 5. W przyszłą niedzielę – 3 stycznia do puszek 
będziemy składać ofiary na Seminarium Du-
chowne w Krakowie, gdzie studiują klerycy 
z naszej diecezji.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 27 grudnia
7.00 † Jan Gibas
8.30	 	 Dziękczynna	za	otrzymane	łaski	 

z	prośbą	o	błogosławieństwo	Bo- 
że	i	opiekę	MB	dla	Marii	Kudłacz	 
z	okazji	81.	urodzin

10.00	 †	 Henryka	Chrapek	w	14	r.	śmierci
11.30	 	 Jubileusze	małżeńskie:	Honorata	i	Ro-

man	Pietras	(60-lecie	małżeństwa);	Ce- 
cylia	i	Wiktor	Herczek	(50-lecie	mał- 
żeństwa);	Wanda	i	Stanisław	Dębicki	
(50-lecie	małżeństwa);	Maria	 i	Krzy-
sztof	Tolarczyk	(40-lecie	małżeństwa);	
Beata	 i	 Jarosław	Brzeźniak	 (25-lecie	
małżeństwa);	Katarzyna	 i	Adam	Sta-
siak	(25-lecie	małżeństwa),	Zofia	i	Cze- 
sław	Kufta	(60-lecie	małżeństwa)	

12.30	 	 Za	parafian
18.00	 †	 Władysław	Gancarczyk	w	9	r.	śmierci
PONIEDZIAŁEK – 28 grudnia
6.30	 †	 Anna	Gembala
6.30	 †	 Józef	Lekki
6.30	 †	 Mieczysław	Firganek
18.00	 †	 Maria	Zawiła	w	4	r.	śmierci
18.00	 †	 Janina	Gaudyn
WTOREK – 29 grudnia
6.30	 †	 Krzysztof	Łęczycki
18.00	 	 O	błogosławieństwo	Boże	dla	księży:	

Tomasza	i	Dawida	z	okazji	imienin
ŚRODA – 30 grudnia
6.30	 †	 Piotr	Kopeć	
6.30	 †	 Janina	Gaudyn
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Bolesnej:	 †	 Jani- 
na	Jasek;	†	Justyna	Faruga;	†	Józef	Kaw- 
czak;	†	Kazimierz	Majda;	†	Stanisława	

Kilarowicz;	†	Marian	Góra;	†	 Jani-na	
Szaflarska;	†	Helena	Wysopal;	†	Ma- 
rian	Grądzki;	†	Anna	Liszka;	†	Czesław	
Rymarczyk;	†	Czesław	Surzyn;	†	Ste- 
fan	i	Teofila	Guga;	†	Grzegorz	Komen-
dera;	†	Józef	Lekki;	†	Tadeusz	Żmuda;	
†	 Jolanta	 i	 Stanisław	 Styczeń;	 †	 Ge- 
nowefa	Żurawska	w	40	r.	śmierci,	†	Ze- 
non	Kosman	w	2	r.	śmierci

CZWARTEK – 31 grudnia
	6.30	 †	 Jan	Kaczmarek	w	16	r.	śmierci	z	żoną	

Józefą	i	synami
17.00	 †	 Mieczysław	Firganek
17.00	 †	 Ryszard	Telega
17.00	 †	 Janina	Szaflarska
17.00	 †	 Maria	Stokłosa
PIĄTEK – 1 stycznia
	7.00	 †	 Józef	Krzak
8.30	 †	 Małgorzata	Kurek	w	15	r.	śmierci
10.00	 †	 Helena	Zakrzewska	z	mężem	Janem	

i	matką	Stefanią
11.30	 †	 Marian	Grądzki
12.30	 	 Za	parafian
18.00	 †	 Anna	Liszka
SOBOTA – 2 stycznia
		6.30	 †	 Lesław	Jarski
18.00	 †	 Jadwiga	Turczyńska-Nagi
NIEDZIELA – 3 stycznia
7.00	 †	 Justyna	Faruga
8.30	 †	 Zdzisław	Gasidło	w	28	r.	śmierci
10.00	 †	 Stanisława	Wiertel
11.30	 †	 Józef	Rus	w	15	r.	śmierci
18.00	 	 Dziękczynna	za	otrzymane	łaski	 

z	prośbą	o	błogosławieństwo	Bo- 
że	i	opiekę	MB	dla	Teresy	i	Janu- 
sza	Bassara	z	okazji	34	r.	ślubu


