
 

 

Niedziela Bożego Narodzenia 03.01.2021 
 
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, z tego, co się stało. Wszystko ma swój początek w Bogu, w Nim 

poruszamy się i jesteśmy. Uznanie tego porządku a co za tym idzie i Jego 

prawa jest gwarancją pomyślności i ładu w życiu osobistym, rodzinnym                  

i społecznym. Każde odrzucenie Bożego prawa, sprowadza na człowieka 

niepotrzebne cierpienie. Warto na początku Nowego Roku postawić sobie 

pytanie na jakim fundamencie pragnę budować swoje życie. Tylko Boży 

fundament, przestrzeganie Jego praw, gwarantuje nam właściwe wznoszenie 

gmachu naszego życia. Bowiem jak mówi Pan, beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. On jest światłem na mrocznych drogach ludzkiego życia. Mówi 

bowiem dzisiaj św. Jan: Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. Podejmij decyzję życia i wiary: Pragnę 

chodzić Panie w Twojej światłości. Wówczas się nie potknę. 

Od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy Adoracja N.S. od godz. 1600.  

W środę uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli, 

porządek mszy św. jak w niedzielę: 0800; 1000; 1200; 1600, tacę przeznaczymy 

na misje. Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy do oznaczenia drzwi 

naszych domów K+M+B lub C M B od pierwszych liter łacińskiego: 

Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi). 
         

W I czwartek  -ca     

Bóg zapłać Rodzinom V gr. z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 230 zł. 

W sobotę zapraszam VI gr. z Zachełmia.  

W następną niedzielę po mszy św. o godz. 1000 zapraszam w imieniu                    

ks. Marka dzieci, które uczestniczyły w Roratach i przyniosły składankę 

roratnią, po odbiór nagród.  

W czasie ferii zimowych klub Wolna Strefa czynny jest od godz. 1000 do 

1600, wychowawczynie zapewniają sumienną opiekę i szereg atrakcji dla 

młodych. Zapraszam serdecznie, strona klubu:www.zagnansk.wolnastrefa.pl         
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana J 1, 1-18 

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, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością 

ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się 

człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 

niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć                         

o światłości. 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. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: 

Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas 

gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.                                       

Oto słowo Pańskie. 
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Bóg zapłać za postawę wiary mieszkańców Ścięgien i obecność na mszy św.               

z błogosławieństwem dla ich rodzin. W tym tygodniu zapraszamy według 

wyznaczonego porządku do kościoła na godz. 1700 z wyjątkiem środy – 

Uroczystość Trzech Króli - msza św. w int. mieszk. Zachełmia nr 59 – 

133 o godz. 1600. Po mszy św. indywidualne błogosławieństwo rodzin                           

i wręczenie pamiątek kolędowych. Bardzo proszę o pomoc w transporcie 

Waszym niezmotoryzowanym sąsiadom. 

Porządek błogosławieństwa kolędowego 

 

Jana Pawła II, Spokojna, Pogodna, Chełmowa 04.01.2021 – Pn. 17.00 

Zachełmie od 1A – 56 05.01.2021 – Wt. 17.00 

Zachełmie od 59 – 133 06.01.2021 – Śr. 16.00 

Lekomin 1- 49 07.01.2021 – Czw. 17.00 

Lekomin 53- 99 + Widokowa 08.01.2021 – Pt. 17.00 

 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, piątek od 1500 - 1600 

  

INTENCJE MSZY ŚW. 04 - 10/01/2021 
 

04/01/2021 Poniedziałek 

07:00 1. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2. + Anieli Kurek w 30 dniu od pogrzebu. 

17.00 W int. mieszk. Ul. Św. Jana Pawła II, Spokojnej, Pogodnej, 

          Chełmowej. 
 

05/01/2021 Wtorek 

07:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

17.00 W int. mieszk. Zachełmia od 1A – 56. 
 

06/01/2021 Środa 

08:00 + Stefana Stefanii Borowiec, Marianny Pawła Piskulak, Ewy Połetek. 

10:00 W 1 rocz. śm. Mieczysława Opiłowskiego i zm. z rodz. Opiłowskich  

i Bromblik. 

12:00 + Brata Kacpra Wydrych. 

16:00  

1. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2. W int. mieszk. Zachełmie od 59 – 133. 

 

07/01/2021 Czwartek 

07:00 

1. Za kapłanów z int. Apostolatu Margaretka a szczególnie za                         

ks. Lucjana Dudzińskiego z racji imienin. 

2. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

17.00 W int. mieszk. Lekomin 1- 49. 

 

08/01/2021 Piątek 

07:00 

1. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2. + Włodzimierza Garyckiego int. żony Grażyny córki Moniki i syna 

        Łukasza z rodz. 

17.00 W int. mieszk. Lekomin 53- 99 + Widokowa. 

 

09/01/2021 Sobota 

08:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

 

10/01/2021 Niedziela 

08:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

 

10:00 + Marianny w 9 rocz. śm. Józefa Tkacz. 

 

12:00 + Joanny w 14 rocz. śm. Józefa Romana Czesława Żołądek. 

 

16:00 + Janiny Stefana Kopeć. 


