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W pięknie udekorowanej sali Bal Sylwestrowy rozpoczęto polonezem. 
Wszyscy tancerze  otrzymali w prezencie czapki. Prawda, że ładnie wyglądają? 

 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Nr 1  –   04 STYCZNIA 2009r. 

 
DRUGA  NIEDZIELA  PO NARODZENIU PA ŃSKIM  

 
 

 

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



                      

EWANGELIA NA DRUGĄ  NIEDZIELĘ  PO NARODZENIU PAŃSKIM.                        J 1,1-5,9-14                                 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, 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. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 
prawdy.  
 

 
    
  Tego niewidzialnego Boga tak łatwo odgadywać na początku życia, kiedy się w Niego 
wierzy po prostu tak jak w tatusia i mamusię. Tak łatwo wierzyć na starość, kiedy w 
Nim tylko pokłada się nadzieję. Najgorzej z wiarą w środku życia, kiedy nie ma w nas 
ufności małego dziecka, ani poczucia dziecięctwa Bożego. A przecież tyle wzruszającej, 
trudnej wiary w życiu dorosłego. 

Ks. J. Twardowski 
 

 

         
 
    Czas szybko minął na tańcach i wspólnych zabawach. 
 



 
 

OGŁOSZENIA 
     1.  W najbliższy wtorek, tj. 6 stycznia przeżywamy Uroczystość Objawienia  
          Pańskiego. Przypominam, że jest to święto nakazane, a więc nieobecność w tym 
          dniu na Mszy św, z własnej winy jest grzechem ciężkim. Msze św. będą 
          sprawowane o godz. 9.00 i 16.00 w czasie których zostanie poświęcona kreda. 
          Po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam na Jasełka, które przygotowała dla nas 
          młodzież szkolna. 

2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską  Ks. Proboszcz wspólnie z 
Ks. Waldemarem odwiedzą mieszkańców: 
06 I  /wtorek./    - Studzianki za młynem i Paulinów; 
07 I  /środa /       - Mała Wola, Józefów; 
08 I  /czwartek / - Studzianki Wieś, Wielka Wola Trakt; 
09 I  /piątek /      -Lechów, Annopol Mały i Duży; 
10 I  /sobota/      -ul. Mazowiecka po str. Kościoła / od wysokości Os. Skarpa 
                             do samego Kościoła/. 
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

 

 
 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
 
Jasiu mówi do kolegi: 
- Moja siostra od pięciu lat gra na fortepianie. 
- Żartujesz! I nie bolą jej ręce? 
 
Turysta pyta się górala: 
- Baco, czemu ciągniecie ten łańcuch? 
- A co, mam go pchać?! 
 
Jasiu spóźnia się do szkoły. Nauczycielka pyta się go: 
- Czemu się spóźniłeś? 
- Bo jednej pani wypadły pieniądze! 
- A ty pomogłeś jej zbierać? 
- Nie, stałem na stówce. 
  
W klasie Jasia wychowawczyni pyta: 
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła? 
A klasa zgodnym chórem: 
- Zamknięta! 
 

 



 
 
 

.INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK 05. 01. 2009. 
 9.00 …… 
                                                      
                                                      WTOREK 06. 01. 2009 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PA ŃSKIEGO 
 9.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Kazimierza Szymańskiego. 
 
                                                                ŚRODA 07. 01. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Za +Zofię Moczarską / int. od koleżanek z pracy synowej Ani/; 
     +Jana Skonecznego / int. od córki Jadwigi z rodziną /; 
     +Mieczysława Żyłkę w 29 rocz. śmierci, Piotra i cr. Szczepańskich  
        i Żyłków; 
     +Janinę i Władysława Koper i cr. Koprów i Grzelków; 
     +Mariannę Skoneczną / int. od wnuczki Agnieszki z rodziną /.  

 
                                             CZWARTEK 08. 01. 2009 
 9.00 …… 
                                                      PIĄTEK 09. 01 2009 
 9.00 …… 
 
                                                      SOBOTA 10. 01. 2009 
 9.00 Za +Mariannę Sawicką w 3 rocz. śmierci i Stanisława Sawickiego. 
15.00 O Boże błogosławieństwo dla Forum Młodych Ludowców i Ruchu 
          Ludowego. 
16.30 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Jacka Kąckich z racji 
          20 rocz. ślubu. 
 
                                                       NIEDZIELA 11. 01. 2009. 

CHRZEST PAŃSKI 
  9.00 Za +Mariana Chojeckiego w 5 rocz. śmierci i Zofi ę oraz dziadków 
                  Szadkowskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Weroniki Pacocha z racji 18 rocz. urodzin 
                   i całej rodziny; 
          Za Parafian. 
16.00 Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich; 
          O Boże błogosławieństwo dla Darczyńców wspierających Par. Zespół Caritas 
                   i Radnych Rady Paraf. 

 
 
 


