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Szopka w naszym kościele, w wykonaniu kościelnego - Pana Czesława, prezentuje się 
pięknie. Jej zdjęcia zostały wysłane do Gościa Niedzielnego na „Konkurs szopek 
naszej Diecezji”. 
 
 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Nr 01 –  06 STYCZNIA 2013r. 

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PA ŃSKIM 
OBJAWIENIE PA ŃSKIE  

 
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



 
EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM                                 Mt 2,1-12 
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni. 
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon". Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, 
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela". Wtedy 
Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 
Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". 
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirr ę. A otrzymawszy we śnie nakaz, 
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. 

 
Odczytany fragment Ewangelii wg św. Mateusza pokazuje różne reakcje ludzi na 
przyj ście do nich Boga. 
1. Herod gdy usłyszał wieść o narodzeniu Mesjasza przeraził się i chciał zgładzić 
Dziecię. Mieszkańcy Jerozolimy, którzy od wieków czekali na Mesjasza również 
przerazili się , gdyż przyzwyczaili się do niewoli, nauczyli się współpracy z okupantem 
i było im dobrze. Odrzucają objawiającego się Boga. 
2. O przyjściu Pana wiedzieli uczeni w piśmie. Oni znają Pisma, ale nie idą do 
Betlejem, aby oddać Mu pokłon. Ich obojętność jest również formą odrzucenia Boga. 
3. Ostatnią grupą osób z dzisiejszej Ewangelii są Mędrcy, zwani tradycyjnie Trzema 
Królami. To ludzie, którzy potrzebuj ą Zbawiciela, szukają Go. Wreszcie znajdują 
Mesjasza, oddają Mu pokłon i składają dary. Uznają królewską władzę narodzonego 
Dziecięcia. Oni Go potrzebują, bo jest ich Zbawicielem. 
      Dzisiejsza liturgia zachęca nas do takiej odpowiedzi na przyjścia Pana, jaką dali 
Mędrcy. Powiedzmy Mu dziś, że Go potrzebujemy, przyjmijmy Jego miłość i 
zbawienie. W jaki sposób możemy to uczynić? 
1/ Możemy zadać sobie trud badania znaków czasu, przyglądania się dziejącym się 
wokół nas wydarzeniom – one wołają o Zbawiciela, którego świat potrzebuje i 
oczekuje, choć nie zawsze jest tego świadomy. 
2/ Możemy również wziąć do ręki Pismo Święte i szukać tych fragmentów, które 
podpowiadają nam, gdzie i jak możemy spotkać Jezusa. 
3/ Możemy przyjąć Jezusa także podczas dzisiejszej Mszy świętej; gdy kapłan uniesie 
białą Hostię powiedzmy z wiarą: „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie potrzebuję Ciebie, 
Twej obecności, Twej miłości, Twojego słowa, które ma moc uleczyć moje chore 
serce”. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Od następnej niedzieli zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem 
    Matki Bożej w Częstochowie. Wyjeżdżamy 7 lutego, tj. w czwartek o godz. 17.30 
    z Pl. JP II. Koszt przejazdu 35 zł wpłacone przy zapisie. 
2. W nadchodzącym tygodniu odwiedzę po „Kol ędzie” mieszkańców: 
    09. 01. /środa/   od g. 10.00    - Małe Czerniewice /tylko za CPN-em/; 
    11. 01. /piątek/  od g. 10.00    - Lechów 2 i 3, Czerniewice Małe /po prawej str. trasy/  
                                                       i Studzianki Nowe; 
    12. 01. /sobota/ od g. 10.00    - Czerniewice, ul. Zachodnia. 
    Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 
 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Paweł Włodarczyk – pokój jego duszy. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

           DYŻURNY 
Gdy wraca ze szkoły, to o każdej porze 
Pełni ostry dyżur przy telewizorze. 

 
/CD/ LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

                 2. Modlitwa eucharystyczna: 
• Dialog przed prefacją – dialog celebransa z wiernymi bezpośrednio poprzedzający 
  prefację. 
• Prefacja – hymn dziękczynny, śpiewany lub recytowany przez celebransa. 
  Bezpośredni wstęp do tzw. kanonu mszalnego. W polskiej edycji Mszału Rzymskiego 
  jest 90 prefacji recytowanych i 97 śpiewanych. 
• Sanctus – aklamacja „Święty, Święty, Święty”. 
• Wspomnienie tajemnicy dnia – podczas niedziel, uroczystości i niektórych świąt 
  odmawia się dodatkowe teksty (np. w Święto Przemienienia Pańskiego). 
• Epikleza – prośba kierowana do Boga, aby zesłał Ducha Świętego, by Ten swoją 
  mocą przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Pańską. 
• Konsekracja – moment, podczas którego prawdziwie dokonuje się przemiana chleba 
  i wina w Ciało i Krew Pańską. Po słowach konsekracji chleba i wina, kapłan przez 
  moment ukazuje wiernym Święte Postacie. 
• Aklamacja po przeistoczeniu – wyznanie tajemnicy wiary, które wypowiada się na 
  stojąco. Rozpoczyna ją kapłan i wraz z ludem ją kończy. Ma ona 4 formy:  
  - GC: Oto wielka tajemnica wiary. Lud: Głosimy śmierć…  
  - GC: Wielka tajemnica wiary. Lud: Ile razy…  
  - GC: Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Lud: Panie, Ty nas…  
  - GC: Tajemnica wiary. Lud: Chrystus umarł… 
• Anamneza – „Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna…” (tekst z II 
   Modlitwy eucharystycznej). Przede wszystkim pamiątka męki, śmierci,  
   zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. /cdn./ 

 



 
INTENCJE 

 
                                                 PONIEDZIAŁEK  07. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                                     WTOREK 08. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                          ŚRODA  09. 01. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Zofię Gierach /int. od teściów Białowąsów/;  
                +Jadwigę Sołtysiak /int. od bratowej Władysławy z rodziną/;  
                +Edwarda i Zofię Zglińskich /int. od szwagierki Czesławy z rodziną/; 
                +Tadeusza Kaczmarczyka /int. popogrzebowa/; 
                +Bogusławę Mariańską /int. od syna Mirosława z rodziną/; 
                +Sławomira Rogulskiego, Barbarę i Zbigniewa Włodarczyków oraz 
                  Jana Kaczmarczyka; 
                +Irenę i Kazimierza Kocików oraz cr. Rybaków i Kocików. 
                                                                CZWARTEK  10. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                           PIĄTEK 11. 01. 2013 
  9.00 …… 
                                                   SOBOTA 12. 01. 2013 
  9.00 Za +Pawła Włodarczyka /int. od rodziców/. 
                                                   NIEDZIELA 13. 01. 2013 
                                                                          CHRZEST PAŃSKI 

  9.00 Za zmarłych Parafian 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Wacława Rosłaniec. 
 
 

     
Jest sobota 29 grudnia 2012 roku. 

Ks. kanonik K. Osiński i kościelny P. Czesław Szydłowski wcielili się w geodetów. 
Dokonują oni pomiarów na cmentarzu pod nową drewnianą kaplicę.  
 
 
 


