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Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice 

przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 

młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy 

i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. 

Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pań-

skiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wno-

sili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je 

w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu 

w pokoju, według Twojego słowa. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan 

i chwałę ludu Twego, Izraela». 

I czytanie: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105 

II czytanie: Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Ewangelia:  Łk 2, 22-40 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Na niedzielę Ś więtej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jo zefa dostajemy przepiękne 

Śłowo. Ewangelista Łukasz opisuje wszystkie wydarzenia, jakie miały miej-

Zgodnie z Prawem Pan skim Rodzice Jezusa przynies li swojego pierworod-

nego Śyna do s wiątyni, aby pos więcic  Go Panu. Ale Maryja wiedziała, z e Ten 

kto rego od Boga otrzymała, nie nalez y do niej, lecz do Boga, kto ry jej powie-

rzył swojego Śyna, aby Go wychowała nie dla siebie lecz dla pogrąz onego w 

grzechu i ciemnos ci s wiata. Przeczuwała ro wniez  w swym macierzyn skim 

sercu, z e będzie się to wiązało nie tylko z trudem, ale ro wniez  z ogromnym 

cierpieniem, co potwierdził starzec Śymeon w swoim proroctwie mo wiąc: 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 

któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na świat 

wyszły zamysły serc wielu. Chociaż Bóg przyszedł do ludzi z ogromną miłością, 

wielu Go nie przyjęło, nie zaakceptowało Jego nauki. I my dzisiaj, łamiąc Bo-

z e prawa, ranimy nie tylko Śerce Jezusa, ale ro wniez  serce Jego s więtej Matki. 

Mimo to Ona nigdy nie przestaje nas kochac  i orędowac  u swojego Śyna za 

nami. Oręduje ro wniez  cichy i pokorny opiekun Jezusa, s więty Jo zef, kto ry 

całe swoje z ycie pos więcił trosce o najdroz sze mu Osoby, jakie Bo g powie-

rzył jego opiece. Pros my Pana, aby nasze rodziny, na wzo r tej Ś więtej Rodzi-

ny, z yły zawsze blisko Boga, wsłuchane w Jego Śłowa i pełniące Jego wolę, 

aby mogła na s wiecie rozlewac  się miłos c . 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś bło-

gosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upa-

dek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – 

a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała 

wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze 

świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy 

w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczeki-

wali wyzwolenia Jeruzalem. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 

swego miasta – Nazaretu. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim. 



...I NIE TYLKO 

sce w s wiątyni jerozolimskiej, gdy Maryja i Jo zef przynies li małego Jezusa, 

aby przedstawic  Go Bogu i złoz yc  ofiarę. Tylko dwoje starco w, Śymeon i An-

na, za natchnieniem Ducha Ś więtego rozpoznaje w tym Niemowlęciu Mesja-

sza Pan skiego. Wielbią Boga i dziękują Mu za rados c  i szczęs cie, jakiego do-

stąpili u schyłku swego z ycia. Śymeon wypowiada tez  znamienna słowa: ”Oto 

Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu (…) i na znak, któremu 

sprzeciwiać się będą”. Proroctwo Śymeona jest aktualne ro wniez  w dzisiej-

szym s wiecie. Jezus nadal jest, a moz e nawet obecnie jeszcze bardziej, 

„znakiem sprzeciwu” danym przez Boga „na upadek i na powstanie wielu”. 

Nikt nie moz e przejs c  obok Chrystusa obojętnie. On wymaga decyzji: wiara 

albo niewiara, powstanie albo upadek. Droga, kto ra nie prowadzi do Chry-

stusa, wiedzie donikąd, a bez Niego z ycie jest jałowe i puste. On jest s wiatłem 

„na oświecenie pogan” wszystkich czaso w, naszych ro wniez . Zbawia wszyst-

kich, ale nie wszyscy chcą przyjąc  Jego zbawienie, bo z woli Boga człowiek 

jest wolny w swoich wyborach. Trudno jest zrozumiec  wspo łczesnemu czło-

wiekowi, z e wszystko co posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosic  do 

Boga i Bogu przedstawiac . Zbyt często jestes my zapatrzeni w siebie, wszyst-

ko odnosimy do siebie, stawiając siebie w centrum wszechs wiata. Uczmy się 

od Maryi i Jo zefa, z e wszystko powinnis my ofiarowac  Bogu i za wszystko Je-

mu dziękowac .  

Panie! Śpraw, abym potrafiła rozpoznac  Ciebie, gdy przychodzisz do mnie 

w najmniej oczekiwanym momencie z ycia. Amen! 

Życie to rodzina 

Dzisiejsze s więto odsłania waz ny wymiar z ycia, a jest nim s rodowisko. Nie 

ma z ycia bez s rodowiska. Doskonale znamy tę prawdę w wymiarze ekolo-

gicznym. Gdziekolwiek zostaje zachwiana harmonia s rodowiska, natych-

miast pojawiają się znaki alarmujące o zagroz eniu z ycia wielu gatunko w ro-

s lin, owado w, ptako w czy zwierząt. Klęska s rodowiska jest klęską z ycia. Tak 

jest w morzach, rzekach, jeziorach, lasach, polach... i tak jest w rodzinie. Ona 

bowiem stanowi s rodowisko z ycia kaz dego człowieka. Dlatego Bo g powie-

dział: „Czcij ojca i matkę swoją, a będzie ci się dobrze powodziło na ziemi”. 

To jest Boz e wezwanie do odpowiedzialnos ci za rodzinę. Człowiek zdrowy 

i mądry ros nie, gdy jego serce bije szacunkiem dla rodzico w. Jes li straci sza-

cunek w mys leniu, w słowie, w czynach, uderzy w swoje s rodowisko i wyda 

wyrok na siebie samego. 



Apostoł Narodo w wzywa do szacunku, jaki rodzice mają okazywac  swym 

dzieciom. Winien to byc  szacunek zawarty w miłos ci ojcowskiej i macierzyn -

skiej. Jes li rodzice darzą dzieci szacunkiem, one najczęs ciej odpowiadają sza-

cunkiem wobec rodzico w. Ewangelia mo wi o szerszej rodzinie, kto ra jest 

oparta na pokrewien stwie nie ciała, lecz ducha. Do Maryi i Jo zefa, niosących 

Dziecię do s wiątyni, podeszli Anna i Śymeon. Śą oni przedstawicielami zdro-

wego s rodowiska, do kto rego nalez ała Maryja, przebywając w s wiątyni jero-

zolimskiej, zanim zawarła związek małz en ski z Jo zefem. To pokrewien stwo 

duchowe posiada w z yciu człowieka duz e znaczenie. Ono bowiem promie-

niuje wielkim potencjałem mądros ci z yciowej. To ewangeliczne spotkanie 

ujawnia mądros c  Śymeona czekającego na s mierc  i liczącej juz  ponad osiem-

dziesiąt lat Anny. 

Trzeba dostrzec wagę s rodowiska rodzinnego, kto re w duz ej mierze decy-

duje o zdrowiu i rozwoju naszego z ycia zaro wno w wymiarze systemu ner-

wowego, jak i w wymiarze duchowym. 

Trzeba dostrzec zagroz enia owego s rodowiska, kto re pojawiają się, gdy 

w grono rodzinne wchodzi ktos , kto rodzinnych więzo w nie ceni, lub gdy 

ktos  z naszego grona wchodzi w s wiat lekcewaz ący rodzinę. Nalez y to do-

strzegac  juz  w latach dziecięcych, gdy dziecko wybiera kolego w i kolez anki. 

Te wybory s wiadczą o nastawieniu jego serca. 

Jedno jest pewne, nie da się mo wic  o z yciu człowieka, wyrywając go ze 

s rodowiska rodzinnego. 
ks. Edward Śtaniek 

O co proszę?  

O miłość wierną i zdolną do największych poświęceń 

Będę wpatrywał się w Maryję i Jo zefa, kto rzy przynoszą do s wiątyni Dzie-

ciątko Jezus (ww. 22-24). Maryja ma s wiadomos c , z e pos więca Bogu swoje 

pierwsze i jedyne dziecko. Wie, z e nie moz e zatrzymac  Go dla siebie. Co mo-

gła odczuwac  jako matka? Śpro buję rozmawiac  z Maryją o Jej przez yciu 

w s wiątyni. 

Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej miłos ci”, kto ra potrafi pos wię-

cic  Bogu najdroz szą dla Niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie. Czy 

potrafię kochac  osoby bez zniewalania ich sobą, bez zatrzymywania ich przy 

sobie? Czy nie manipuluję miłos cią drugiego człowieka? Czy jestem wolny od 

nieuporządkowanych przywiązan  od oso b i rzeczy? 

Będę obserwował Śymeona i Annę, kto rzy az  do sędziwego wieku z cierpli-

wos cią oczekują na spełnienie się Boz ej obietnicy (ww. 25-38). Po wielu la-



Bądź naśladowcą tych, którzy dobrze żyją i ich postępowanie zapisz w 
swoim sercu. Wielu wprawdzie podejmuje święty i pobożny tryb życia, 

ale nieliczni poddają się pod jego jarzmo. 

św. Bazyli Wielki 

Oszustwem jest pragnąć męczeństwa  
i nie znosić po chrześcijańsku trudów codziennego życia. 

św. Franciszek Salezy 

W każdej chwili koniecznie trzeba robić to,  
co najbardziej podoba się Jezusowi.  

Nieustannie przygotowywać się do męczeństwa  
i przyjmować go bez cienia obrony, jak boskiego anioła,  
w Jezusie, dzięki Jezusowi, tak jak Jezus i przez Jezusa. 

bł. Karol de Foucauld 

Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko,  
co możemy powiedzieć. 

św. Edyta Stein 

CYTATY PRZY KAWIE 

tach oczekiwania ich wiernos c  zostaje nagrodzona. Co mogę powiedziec  

o mojej ufnos ci do Boga? Czy wierzę, z e On nigdy nie spo z nia się ze spełnie-

niem swoich obietnic? Czy nie wymuszam na Bogu spełniania swoich pro s b? 

Czy nie wątpię w Jego wiernos c ? 

Śpro buję wyobrazic  sobie siebie na miejscu Śymeona (w. 28). „Wezmę” od 

Maryi malen kiego Jezusa i obejmę Go własnymi ramionami. Postaram się 

trwac  w tym dos wiadczeniu przez dłuz szy czas. Czy łatwo jest mi wyobrazic  

sobie siebie w takiej scenie? Jakie budzą się wtedy we mnie uczucia? 

Co mogę powiedziec  o mojej więzi z Jezusem? Czy tęsknię za Jezusem? Czy 

szukam bliskos ci z Nim na modlitwie? Co najbardziej mi przeszkadza w bu-

dowaniu zaz yłej więzi z Jezusem? 

Powierzę siebie, całą moją rodzinę i wspo lnotę Ś więtej Rodzinie, abys my 

wzrastali w mocy, i mądros ci, aby łaska Boz a zawsze spoczywała nad nami. 

Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 

 W czwartek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na uro-
czyste nabożeństwo przebłagalne, które rozpocznie się o godz. 16.30; 
zaś o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. Odpust zupełny zyskuje 
kaz dy, kto spełni zwykłe jego warunki i w tym dniu odmo wi poboz nie 
i publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy. 

 Liturgiczne obchody tygodnia: 
- poniedziałek - s więto Ś więtych Młodzianko w, męczenniko w. 
- piątek - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok. Jest to 
takz e Dzien  Modlitwy o poko j na całym s wiecie. Jest to zarazem pierwszy 
piątek miesiąca. Msze s w. odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 
i 19.30. Z racji uroczystos ci nie obowiązuje post i wstrzemięz liwos c  od po-
karmo w mięsnych.  
- sobota - wspomnienie s więtych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupo w i doktoro w Kos cioła. Jest to zarazem pierwsza sobota miesiąca, 
kiedy czcimy Niepokalane Śerce Najs więtszej Maryi Panny. 

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-
łach. W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przeby-
wać 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiąz-
ku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. 
w pierwszej kolejnos ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. 
Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazan . Pierwszen stwo mają ci, kto -
rzy zamo wili intencje mszalne. Ufamy, z e pozostaniemy w modlitewnej 
wspo lnocie  poprzez udział w Eucharystii na parafialnym kanale YouTube. 

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rok moz -
na zamawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Potrzebne 
dokumenty oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt z księdzem 
pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Odwiedziny chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. 

 Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrze-
by naszej parafii. Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na konto parafialne. 
Za tydzien  niedzielna ofiara będzie przeznaczona na ogrzewanie obiekto w 
kos cielnych. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 28.12 - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 
6.00   za zm. Bolesława Wawrzutę 
18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Marii Magiery z ok. 80 ur.; 2. za zm. Arkadiusza Jaska 
      3. za zm. Karola Wajdę 
WTOREK - 29.12 - PIĄTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO 
6.00   1. za zm. Janinę Drozdek; 2. za zm. Marię Śzutkowską 
18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Agnieszki i Jerzego Cibickich w rocz. s lubu 
      2. za zm. Tadeusza Rajskiego; 3. za zm. Elz bietę Paluch 
ŚRODA - 30.12 - SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO 
6.00   za zm. Ryszarda Gutowskiego 
18.00  1. Dziękczynna za odebrane łaski w mijającym roku 
      2. za zm. Eugenię Kasprzycką; 3. za zm. Barbarę Grabowską 
      4. za zm. Andrzeja Rzeszutko 
CZWARTEK - 31.12 - SIÓDMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO 
6.00   za zm. Alojzego w 16 rocz. s m. oraz zm. z rodziny 
17.30  1. za zm. Bolesława Ś lusarza w 1 r. s m.; 2. za zm. Tadeusza Jakubca 
      3. za zm. w grudniu 
PIĄTEK - 01.01.2021 - UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
7.30   Msza Ś w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec            
      Najs więtszego Śakramentu 
9.00   za zm. Tadeusza Rajskiego 
10.30  1. za zm. Andrzeja Rzeszutko; 2. za zm. Janinę Gabrys   
12.00  za zm. Janinę Drozdek 
18.00  za zm. Ryszarda Gutowskiego 
19.30  za zm. Barbarę Grabowską 
SOBOTA - 02.01 - WSP. ŚW. BAZYLEGO WLK I GRZEGORZA Z NAZJANZU 
6.00   za zm. Marię Cibicką 
18.00  1. Dzięk.-błag. o zdrowie i opiekę Boz ą dla dzieci i wnuko w rodziny      
      Owerkowiczo w 
      2.  za zm. Bolesława Ś lusarza w 1 rocz. s m. 
NIEDZIELA - 03.01 - 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
7.30   za zm. Danutę Mendroch 
9.00   1. Dzięk.-błag. o zdrowie i opiekę Boz ą dla dzieci i wnuko w rodziny      
      Owerkowiczo w 
      2. za zm. Eugeniusza Krawczyka w 20 rocz. s m. 
      3. za zm. Helenę i Tomasza Palucho w 
10.30  1. o zdrowie i błog. Boz e dla mamy Czesławy; 2. za zm. Tadeusza Rajskiego  
12.00  1. Dzięk.-błag. w int. Ireneusza i Heleny z ok. 25 rocz. s lubu 
      2. Dzięk.-błag. w int. Aleksandra Kapy z ok. 80 urodzin 
18.00  za zm. Karola Wajdę 
19.30  za zm. Andrzeja Rzeszutko  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 J 1, 5 - 2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18 

Wtorek: 1 J 2, 3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35 

Środa: 1 J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40 

Czwartek: 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18 

Piątek: Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21 

Sobota: 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28 

Niedziela: Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147B; Ef 1, 3-6. 15-18 

         J 1, 1-18 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

