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 EWANGELIA NA NIEDZIELĘ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO                         Łk 2,41-52 
 
Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat 
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. 
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród 
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam 
to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im 
odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 
tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

��� 

Powoli dla Jezusa nową rodziną stają się wszyscy ludzie. Każda Msza św. jest 
momentem, w którym możemy na nowo, jeszcze lepiej odczytywać i rozumieć 
działanie i oczekiwanie Jezusa wobec nas. Prośmy dziś Najświętszą Rodzinę o to 
jedno: byśmy w naszych polskich i chrześcijańskich rodzinach wszyscy wzorowali się 
na zasadach życia Świętej Rodziny. Byśmy byli dla siebie łagodni i ustępliwi, serdeczni 
i życzliwi. By nic nas w rodzinie nie dzieliło, a wszystko łączyło. Niech Jezus dokonuje 
w rodzinach wielkich przemian. Byśmy nie pozwolili sobie odebrać tego dobra i tego 
szczęścia, któremu na imię chrześcijańska, boża kochająca się rodzina. 
 
 

          
 
Pasterkę uświetnił śpiew kolęd w wyk.         Po Mszy św. wierni składali sobie   
„Ichtis” pod dyr. Łukasza i Marcina.           życzenia. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy wiernych na Mszę św. kończącą rok 2009 w czwartek na godz. 23.00, 
    a następnie na pokaz fajerwerków.  
2. Dn. 01.01 2010 r. /piątek/ przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
    Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 16.00. 
    Również w ten piątek przeżywamy I piątek miesiąca, dlatego zapraszamy dzieci  i młodzież 
    do Sakramentu pojednania od godz. 15.30. 
3. Przypominam dzieciom i rodzicom o zgłoszeniach na Bal Sylwestrowy. 
4. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez Parafialny  
    Zespół Caritas, które odbędzie się 10 stycznia 2010 roku / niedziela / od godz. 16.00.  Zapisy u pań: 

            Barbary Skonecznej  – tel. (0 44) 710 46 64; 
           Wiesławy Sygitowicz  – tel. kom. (0) 663 319 627 

    oraz w zakrystii po Mszach św. Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz.    
    Atrakcj ą Spotkania Wigilijnego będzie występ Teatru Młodych  z Lubochni w sztuce  
    „Żniwa, jakich młodzi nie widzieli” /aktorami są mieszkańcy Lubochni/. 
5. W nadchodzącym tygodniu rozpoczniemy wspólnie z Ks. Waldemarem tzw„Kol ędę”..   
    Ofiary, które z tej okazji złożymy, przeznaczone będą na dzwony. Plan wizyt: 
   29 XII /wtorek/      - Stanisławów Studziński i Teodozjów; 
   30 XII /środa/        - Dzielnica i Gaj; 
   02  I    /sobota/  - ul. Mazowiecka od nr 1 do apteki. 
   Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Maj ę Tworską -niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Leci mężczyzna samolotem i nagle samolot zaczyna mu szwankować, zakłada spadochron i wyskakuje. 
Spadając nie może otworzyć spadochronu i mówi: 
- Nie będę zdradzał już żony, nie będę pił, palił, przeklinał, tylko Boże - uratuj mnie! 
Spadł w stóg siana otrzepał się i mówi: 
- Ale to człowiek głupoty w stresie opowiada. 
           

                              Kalendarium o. Pio /cd./ 
1982 -29 XI O.Św. Jan Paweł II podpisuje dekret o rozpoczęciu procesu 
          informacyjnego o życiu i cnotach sługi Bożego; 
1995 –nadzwyczajne uzdrowienie p. Consiglii de Martino za wstawiennictwem O. Pio; 
1999 -2 maja beatyfikacja O. Pio na Placu Św. Piotra w Rzymie; /cdn/ 
 

 

 

      

Przy szopce chętnie gromadzą się dzieci.              Ks. Proboszcz udziela 39 chrztu w tym roku.                             



                                             
                                              INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 28. 12. 2009 
 9.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 29. 12. 2009 
 9.00 int. wolna. 
                                                      ŚRODA 30. 12. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Czesława Jańskiego; 
                +Janinę i Władysława Skonecznych i cr. Bisów; 
                +Kazimierę w 1 rocz. śmierci, Mariann ę, Kazimierza i Jerzego  Kobyłeckich 
                  i cr. Tworskich; 
                +Jadwigę Bonecką /int od Koła Żywego Różańca ze Stanisławowa i Teodozjowa /; 
                +Jana Piorunowskiego /int. od koleżanek i kolegów z pracy/; 
                +Janinę Kijewską /int. od siostry Ireny z rodziną/; 
                +Władysławę w 10 rocz. śmierci, Jana i Władysława Dąbrowskich i cr. Starońskich; 
                +Marię i Mariana Gierachów. 
                                                      CZWARTEK 31. 12. 2009 
23.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwestra i Zofii oraz ich dzieci  
          i wnuków. 
                                                     PIĄTEK 01. 01. 2010 
                                    ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
  9.00 Za +Mieczysława Sowika i Stanisława Gruchałę. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Zofię Szewczyk. 
                                                     SOBOTA 02. 01. 2010 
  9.00 int. wolna 
                                                     NIEDZIELA 03. 01. 2010 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wioletty i Grzegorza Janas z racji 
                  6 rocz. ślubu i i ch dzieci.  
          Za +Mariusza Gieracha /popogrzebowa/; 
               +Józefa i Mariannę Wójciaków, cr. Królów i Józefa Milewskiego oraz teściów  
                  Włodarczyków;                                        
               +Władysława w 8 rocz. śmierci i Kamila Goleniów oraz Józefę i Władysława 
                  Pijanowskich; 
               +Janinę Krasucką w 1 rocz. śmierci i Franciszka oraz dziadków Krasuckich i Grzelków; 
               +Jana Piorunowskiego /int. od koleżanek i kolegów z pracy/;  
               +Barbarę Włodarczyk w 3 rocz. śmierci; 
               +Józefa Starzyńskiego w 4 rocz. śmierci; 
               +Jadwigę Bonecką i dusze w czyśćcu cierpiące /int od rodziny Żyłków/; 
               +Jana Golenia i cr. Goleniów i Szymczaków; 
               +Czesławę Kowalczyk /int. od Władysławy i Stanisławy z rodzinami/; 
               +Marię i Mariana Gierachów oraz cr. Milewskich i Gierachów; 
               +Annę i Antoniego Rutkowskich oraz Antoninę i Ignacego Żerków; 
               +Halinę Gil /int. od rodziny Chwalińskich/. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Tadeusza w 3 rocz. śm. i Jana w 10 rocz. śm. Lipskich oraz Zofię Męcina 
                  i dziadków Lipskich i Jankowskich. 
 
                
                  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  BOŻEGO  NA  NOWY  - 2010 ROK  
                 WSZYSTKIM  CZYTELNIKOM 
                                                                                    ŻYCZY  -  REDAKCJA 


