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(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Nadano Mu imię Jezus 
 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Jó-
zefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, 
co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to 
słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je  
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga 
za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem po-
wiedziane. 
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie 
Matki. 
 

SŁUCHAĆ SŁOWA I JE ZACHOWYWAĆ 
 

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz przedstawia Maryję jako tę, 
która „zachowywała i rozważała” w swoim sercu to wszystko, co 
usłyszała o swoim Synu. „Słuchać” uważnie Słowa Bożego, to nie 
wszystko, czego Bóg od nas oczekuje. On pragnie, byśmy Jego 
słowa „zachowywali” w swoim sercu, pamiętali o nich i stale do 
nich wracali, rozważając je i medytując nad nimi. A „zachowywać” 
Słowo Boże oznacza: według niego postępować, żyć nim każdego 
dnia. 
Tak jak Maryja, która była nie tylko Matką Zbawiciela, ale też Jego 
pierwszą uczennicą. 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie  
 

Mija kolejny rok naszego życia  

i zaprasza nas do zastanowienia 

sią nad sensem i istotą naszego 

życia. Celem naszego życia jest  

n i e b o, to znaczy zjednoczenie 

z Bogiem, który nas stworzył 

uczynił z niczego, na swój obraz 

i podobieństwo, zbawił - uratował 

nas od śmierci wiecznej i od lęku 

od niej i kocha nas miłością 

wieczną i bezwarunkową. Wtedy - 

w niebie - osiągniemy pełnię 

szczęścia dostępując pełni podo-

bieństwa do Boga. 

Mamy już 2023 rok – Nowy Rok 

– żyjąc w doczesności uczestni-

czymy w historii, która posiada 

swój sens, tzn. jest h i s t o r i ą    

z b a w i e n i a. Nasze cnoty  

i grzechy, wzloty i upadki, cier-

pienia, to czego nie rozumiemy,  

to wszystko jest elementem tej 

wielkiej historii, która prowadzi 

człowieka do ostatecznego spo-

tkania z miłującym Bogiem. 

Człowiek szczęśliwy to po chrze-

ścijańsku po prostu c z ł o w i e k   

ś w i ę t y. A świętość jest osią-

galna dla nas i oznacza otwartość 

serca, rozumu i woli na Boga i Je-

go miłość, na nadprzyrodzoność, 

która objawia się w doczesności. 

Także w cielesności, o czym prze-

konał nas Chrystus przyjmując 

ludzkie ciało stając się człowie-

kiem – Boże Narodzenie. A zatem 

szczęście chrześcijanina nie pole-

ga na z d r ó w k u,  bo to  n a j w 

a ż n i e j s z e,  ale 

na ostatecznym z Bogiem zjedno-

czeniu. 

W Nowym Roku – kolejnym roku 

naszej historii zbawienia wpisanej 

w miłość Boga do nas i naszej mi-

łości do Niego pragnę złożyć ży-

czenia w formie błogosławieństwa 

wszystkim Parafianom i Gościom, 

którzy w naszej Parafii i w na-

szym kościele korzystając z sa-

kramentów i modląc się odpowia-

dają na miłość Boga i dążą do nie-

ba.  

 Błogosławieństwo na Nowy Rok: 

Niech cię Pan błogosławi i strze-

że. Niech Pan rozpromieni obli-

cze swe nad tobą, niech cię obda-

rzy swą łaską. Niech zwróci ku 

tobie oblicze swoje i niech cię ob-

darzy pokojem”. (Lb 6, 22-27) 

"Niech cię Pan błogosławi  

i strzeże.... Koronowirus, wojna, 

kryzys ekonomiczny… to fakty  

i lęki, które nas ogarniają. Bóg 

jednak po raz kolejny błogosławi 

nam na Nowy Rok. A my bardzo 

tego błogosławieństwa potrzebu-

jemy. Codziennie. Uczyńmy za-

tem z tego błogosławieństwa co-

dzienną wdzięczność i modlitwę, 

codzienną relację miłości z na-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



szym Panem. Uchwyćmy się  

w tym Nowym Roku dłoni Jezusa 

i Maryi. Niech nas prowadzą 

przez te niepewne czasy. Oni na-

prawdę rozumieją ludzkie życie 

(jak spojrzymy na ich życie, to 

czasami naprawdę było trudne  

i pełne znaków zapytania), a jed-

nocześnie uczą tego zaufania do 

Stwórcy w każdej trudności do 

końca.  

Dziś mamy uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki - najlepszej 

Mamy, która pragnie nam towa-

rzyszyć tak, jak towarzyszyła swo-

jemu Synowi. Może odmówmy 

dziś litanię loretańską albo cho-

ciażby "Zdrowaś Mario" i poleć-

my się Jej opiece na ten rok. 

Uczmy się także błogosławić na-

sze rodziny, przyjaciół, osoby nam 

bliskie i te, które wcale nam bli-

skie nie są. Wszyscy potrzebuje-

my modlitwy. Niech ten rok przy-

bliża nas każdego dnia do Chry-

stusa.  

Przyjmijcie, proszę na kolejne dni 

naszej – Bożej i mojej historii 

zbawienia jeszcze raz życze-

nia: 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.  
 

Wasz Proboszcz.  

PLURIMOS ANNOS 
 
 
 
 
 
 

Dobry Pasterz ukształtowany 
według serca Boga,  

jest największym skarbem,  
jaki Bóg  

może przydzielić parafii. 
Jest to najcenniejszy  

dar Bożego miłosierdzia” 
(św. Jan Maria Vianney) 

 
 

Czcigodny Solenizancie 
Księże Proboszczu 

 

W dniu imienin stajemy przy 
Księdzu, aby życzyć  

zdrowia, radości z czynionej 
posługi duszpasterskiej,  

siły do realizacji wszystkich 
zamierzeń i planów.  

Modlimy się,  
aby każdego dnia  

towarzyszyła Księdzu pomoc 
i opieka Boża.  

Niech św. Michał Archanioł 
oraz bł. ks. Bronisław  

będą wsparciem  
w budowaniu Królestwa  

Bożego na ziemi. 
 

Wspólnota parafialna. 

 



ŚWIĘTA BOŻA  

RODZICIELKA MARYJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 stycznia obchodzimy uroczy-

stość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Kościół ukazuje wiernym 

Maryję, jako niewiastę wybraną 

przez Boga dla wypełnienia zbaw-

czego planu, którego istotą jest ta-

jemnica wcielenia Słowa Bożego. 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzi-

cielki Maryi to najstarsze święto 

maryjne. Tego dnia Kościół uka-

zuje wiernym Matkę Jezusa, jako 

najdoskonalsze stworzenie, a za-

razem, jako pierwszą z tych, któ-

rzy skorzystali z darów Chrystusa. 

 

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ 
 

Panie Jezu Chryste obdarzaj 
pokojem Polskę  

i wszystkich Polaków. 
Maryjo Matko  

i Królowo Pokoju  
otaczaj ojczyznę  

i wszystkich rodaków 
płaszczem macierzyńskiej 

opieki. Amen. 

„Składam 

najlepsze 

życzenia 

przywód-

com pań-

stw i rządów, odpowiedzialnym za 

organizacje międzynarodowe, 

zwierzchnikom różnych religii. 

Wszystkim mężczyznom i kobie-

tom dobrej woli, życzę budowania 

dzień po dniu, jako rzemieślnikom 

pokoju, dobrego roku! Niech Mary-

ja Niepokalana, Matka Jezusa  

i Królowa Pokoju, wstawia się za 

nami i za całym światem”.  

(papież Franciszek)  

 

 

 

SKRUSZONE  

I PEŁNE MIŁOŚCI SERCE 
 

Przychodzą Królowie 

i z głęboką wiarą cału-

ją stopy Jezusa, skła-

dając przy nich swoje 

podarunki. Pójdźmy  

i my uczcić naszego 

Zbawiciela. Najmilszym darem dla 

Niego niech będzie, gdy Mu przy-

niesiemy nasze skruszone i pełne 

miłości serca. Wprawdzie z powo-

du naszych wielkich grzechów, nie 

jesteśmy godni zbliżyć się do Nie-

go, ale zachęceni Jego zaprosze-

niem, odważmy się do Niego po-

dejść. Przynoszę Ci Panie Jezu w 

darze swoje serce. Niech ono pozo-

stanie na zawsze w Twojej mocy. 

 

 

 



KACPER, MELCHIOR, 

BALTAZAR 

 

 

 

 
 

Uroczystość Objawienia Pań-

skiego należy do pierwszych, 

które uświęcił Kościół. Pokłon 

Mędrców ze Wschodu złożony 

Dziecięciu Jezus, opisywany  

w Ewangelii przez św. Mateusza, 

symbolizuje pokłon świata po-

gan, wszystkich ludzi, którzy 

klękają przed Bogiem. „I otwo-

rzywszy swe skarby, ofiarowali 

Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.  

 

Złoto - oznacza królewską god-

ność Dzieciątka. 

Kadzidło - Jego boskość i naj-

wyższe kapłaństwo. 

Mirra -  uznaje człowieczeństwo 

Jezusa Chrystusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 STYCZNIA 
św. Bazyli Wielki,  

biskup i doktor Kościoła 
św. Grzegorz z Nazjanzu, 
biskup i doktor Kościoła 

3 STYCZNIA 
św. Genowefa,  

dziewica, 
Najświętsze Imię Jezus 

4 STYCZNIA 
bł. Aniela z Foligno,  

zakonnica 

5 STYCZNIA 
bł. Maria Marcelina  

Darowska,  
zakonnica 

bł. Dydak Józef  
z Kadyksu,  
prezbiter 

św. Edward Wyznawca,  
król 

św. Szymon Słupnik 
św. Jan  

Nepomucen Neumann,  
biskup 

6 STYCZNIA 
Objawienie Pańskie - 

Trzej Królowie 

7 STYCZNIA 
św. Rajmund z Penyafort, 

prezbiter 
św. Lucjan,  

prezbiter i męczennik 
 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

styczeń: 

Aby wychowawcy byli wiarygod-

nymi świadkami, ucząc braterstwa 

zamiast rywalizacji wspierali 

przede wszystkim wrażliwych 

młodych ludzi.  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest litur-

gia? 

Słowo liturgia 

pochodzi do 

greckiego wy-

razu liturgia (le-

itos – publiczny, 

ergon – służba, 

praca). Wyraz ten oznaczał 

więc w starożytnej Grecji służ-

bę publiczną, jak i odnosił się 

do czynności religijnych.  

W chrześcijaństwie liturgia jest 

szczytem, do którego zmierza 

działalność Kościoła, i zarazem 

jest źródłem z którego wypływa 

cała jego moc. Zmierza do tego, 

aby wszyscy, którzy przez wia-

rę i chrzest stali się dziećmi Bo-

ga, razem się gromadzili, chwa-

lili Boga, uczestniczyli w Ofie-

rze i spożywali Wieczerzą Pań-

ską (por. Konstytucja o liturgii, 

art. 10). 
 

W liturgii uczestniczymy za każ-

dym razem, kiedy przychodzimy 

na Mszę św. Liturgia nie stawia 

sobie za cel zaskakiwania nowo-

ścią, ani zadziwiania wiernych, 

kiedy przyjdą do kościoła. Jest 

rodzajem rytuału, który wciąga 

nas w sferę obecności Boga. Li-

turgia przypomina tradycyjne 

Boże Narodzenie obchodzone  

w rodzinnym gronie. Czujemy się 

wtedy dobrze, bo jesteśmy  

w domu, wśród osób, które zna-

my i kochamy. Dzień przebiega 

zgodnie z pewnym rytuałem. 

Przychodzimy, rozmawiamy  

i opowiadamy sobie zdarzenia. 

Otwieramy prezenty, jemy, mó-

wimy: „Dziękuję”. W końcu roz-

chodzimy się. Nikt nie pyta:  

„A co będziemy robić za chwi-

lę?” Wszyscy dobrze to wiedzą. 

Przecież taka jest tradycja. Nie 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 
 

Na szczęście, na zdrowie,  
na ten Nowy Rok, 

aby Was nie bolała głowa  
ani bok.   

(1.01) 
 
 

Gdy Makary pogodny 
cały styczeń chłodny.   

(2.01) 
 

 

INTENCJA ZA MIASTO 

 STALOWA WOLA 
 

styczeń: Za rodziny, osoby sa-

motne i starsze. 

 

 

CZYTAM KATECHIZM (57) 
 

 

 



znaczy to jednak, że nie dzieje się 

nic nowego. Historie, które sobie 

opowiadamy, są nowe. Nowe są 

prezenty. Posiłek zawsze przygo-

towywany jest specjalnie na tę 

okazję. Podobnie jest z liturgią: 

siadamy obok innych ludzi,  

z którymi tworzymy Ciało Chry-

stusa oraz w obecności Boga 

świętujemy dzień Pana. 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 

 

 
Codzienna modlitwa za Ojczyznę 

jest tak prosta jak oddychanie.  

Codzienna modlitwa za Ojczyznę 

jest tak potrzebna jak zwykły kęs 

polskiego chleba i łyk wody.  

Polska jest najważniejszym miej-

scem strategicznym w Europie.  

A jeśli ktoś panuje w dolinie Wi-

sły może dominować nad wiel-

kim obszarem kontynentu. Polska 

ma tylko dwie drogi. Niepodle-

głość, która zapewnia wolność  

i dobrobyt dla wszystkich którzy 

stanowią naród polski. Albo pod-

ległość, ze wszystkimi negatyw-

nymi konsekwencjami w każdej 

dziedzinie narodowego życia  

i w zwykłej codzienności. Polska 

jest najważniejszym miejscem na 

mapie duchowej świata. Co-

dziennie w naszej ojczyźnie 

sprawowanych jest wiele Mszy 

świętych.  

Codzienne Eucharystie celebro-

wane są w polskich parafiach na 

całym świecie i przez polskich 

misjonarzy.  

Polska ma  najlepszą na świecie 

sieć parafii, dzięki którym tak 

wielka ilość wiernych może co-

dziennie uczestniczyć w Eucha-

rystii i adorować Obecność Jezu-

sa Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie.  

W każdej codziennej Eucharystii 

i adoracji jesteśmy razem w mo-

dlitwie za ojczyznę.  

BK  
 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

Trwamy w jubileuszowej  

„Sztafecie modlitwy”. Wza-

jemna modlitwa umacnia,  

wydaje obfite owoce i jednoczy 

parafialną wspólnotę. W tym 

tygodniu módlmy się w inten-

cjach mieszkańców domów 

przy ulicy:  
 

SŁOWACKIEGO I ORZESZKOWEJ 

 

 

CODZIENNA MODLITWA 
 

 

 



W TYM TYGODNIU: 
 

Wtorek: 18.00 – Msza św. i mo-

dlitwa o   uwolnienie i uzdrowienie 

wewnętrzne przez wstawiennictwo 

św. Michała Archanioła 
 

Środa: 17.30  - nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
 

Czwartek: 17.00 – Różaniec  

o powołania kapłańskie i za powo-

łanych. 18.00 – Msza św. w inten-

cji o powołania kapłańskie i zakon-

ne i do Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

Piątek: Całonocna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu. 
 

Sobota: 16.15 – Męski Różaniec – 

świadectwo Pawła Cwynara  
19.00 – Nabożeństwo wynagradza-

jące 

 
 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA: 
 

2 stycznia 2023 r. - poniedziałek: 
ul. Gałczyńskiego, Staffa, Asnyka, 

Tuwima, Sienkiewicza, Słowackie-

go i Orzeszkowej domki 

3 stycznia – wtorek:  
ul. Ofiar Katynia 27,29, 31, 33, 35  

i Metalowców 17 

4 stycznia – środa : 
ul. Ks. Popiełuszki 28, 29, 30, 31, 

36, 37, 38, 39, 40, 40a od nr. 1-32  

i bl. 41 

5 stycznia – czwartek: 
ul. Niezłomnych 2, 2b, 2c, Ofiar Ka-

tynia domki i Niezłomnych domek 

2d. 

CHOINKA Z SERCEM 
 

Serdecznie dziękujemy Ofiarodaw-

com, którzy przed świętami Boże-

go Narodzenia podzielili się sercem  

z potrzebującymi w ramach co-

rocznego dzieła Drzewka Bożona-

rodzeniowego. W imieniu obdaro-

wanych składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 
 

 

 
 

NOWOROCZNE NADZIEJE 
 

Nowy rok - nowe nadzieje. A co 

stało się ze starymi? Utraciliśmy je 

bezpowrotnie? Może zbyt łatwo  

i zbyt szybko, a nawet lekkomyśl-

nie? A przecież nadzieja jest łaską 

Bożą, osobistym obdarowaniem  

i jedną z trzech cnót Boskich, któ-

rej utrata jest grzechem. Chrześci-

janin pomimo wszystko nadziei nie 

traci, a nadzieje niespełnione często 

bywają skutkiem naszych zwątpień 

i zaniedbań. Ich owocem jest roz-

goryczenie i rozczarowanie tych, 

którzy w nas pokładali nadzieję.  

W nowym roku strzeżmy się zwąt-

pienia i żyjmy Bożą nadzieją, bo 

ona nigdy nie umiera.   

(p-Q) 

 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 


