
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 02.01 św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu (wsp.) 
700 1) + Krystynę Zawadzką od Haliny i Mieczysława Kałków 

     2) + Krystynę Zawadzką od Grzegorza Kałka z rodziną 

Wtorek 03.01 Najświętszego Imienia Jezusa (wsp.) 
700 + Krystynę Zawadzką od Ks. Dominika Terczyńskiego 

Środa 04.01 Dzień Powszedni     
700 Msza Święta 

1800 1) + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. r. 2) + Annę, Stefa-

na, Tadeusza Salamonów, Helenę, Jana, Henrykę Węgrzynów, zm. z r. Gibasów i Krzysz-

tofa Lewickiego 3) + Mariana, Błażeja, Stanisława, Janinę Krajewskich, Paulinę, Józefa 

Mazurów 4) O Boże błogosławieństwo w 8 r. ur. Jakuba Szulkowskiego 5) + Jana i Mag-

dalenę Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 6) + Krystynę Zawadzką 

od sołtysa z Brzezin 

Czwartek 05.01 Dzień Powszedni – REL. BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ 
1600 W int. Wiktora w 1 r. ur. o Boże bł. i potrzebne łaski 

1800 + Krystynę Zawadzką od męża 

Piątek 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego 
800 za Parafię 

1000 1) + Zdzisława, Janinę Kutów, Genowefę Plewę z int. Mariusza i Eweliny Kutów 

       2) + Annę Stachurę  

1200 + Mariannę Kruk (21 r. śm.) 

1600 + Franciszkę, Józefa, Juliana Kasperków z int. r. 

Sobota 07.01 Dzień Powszedni 
1600 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii w 18 r. ur. i Oli w 24 r. ur. od rodziców 

1800 + Franciszkę, Ryszarda, Mieczysława Kruków z int. r. 

Niedziela 08.01 Święto Chrztu Pańskiego 
800 + Marię, Ignacego Madysiów, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 

1000 za Parafię 

1200 + Krystynę Zawadzką od syna Michała z żoną i dziećmi 

1600 + Leokadię i Edwarda Pyków  
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Uroczystość  
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

1 stycznia 2023 r. Nr 6 (736) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Lb 6, 22-27  
                    Ga 4, 4-7    
Ewangelia:   Łk 2, 16-21 
Pasterze pośpiesznie 
udali się do Betlejem 
 i znaleźli Maryję, Józefa 
oraz leżące w żłobie Nie-
mowlę. Gdy Je ujrzeli, 
opowiedzieli, co im zosta-
ło objawione o tym dzie-
cięciu. A wszyscy, którzy 
to słyszeli, zdumieli się 
tym, co im pasterze opo-
wiedzieli. Lecz Maryja 
zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je  
w swoim sercu. A paste-
rze wrócili, wielbiąc  
i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli  
i widzieli, jak im to zostało 
przedtem powiedziane. 
Gdy nadszedł dzień ósmy 
i należało obrzezać dzie-
cię, nadano Mu imię Je-
zus, którym Je nazwał 
Anioł, zanim się poczęło  
w łonie Matki. 
 
 
 
 
 

 
Papież Benedykt XVI 

1927-2022 
Niech Pan przyjmie Go do chwały Nieba! 

 
 

 

Extra… 
× 01.01.1659 – Potop szwedzki: król Jan II Kazimierz wjechał triumfalnie do odzyskane-

go Torunia. 
× 04.01.1979 – Zamknięto dla ruchu samochodowego krakowski Rynek Główny. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W  tym tygodniu odeszła do wieczności + Krystyna Zawadzka z Brzezin. Módlmy się: 
„Wieczny odpoczynek …..”. 
▪ Zapewne słyszeliśmy o śmierci emerytowanego Ojca Świętego Benedykta XVI. W Jego 
intencji będzie sprawowana Msza św. u nas dzisiaj o godz. 12.00. Polećmy Go Miłosierdziu 
Bożemu: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”. (3x). 
▪ Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; za publiczne odmówie-
nie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupeł-
ny. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie i 
zmiana Tajemnic Różańcowych. Intencja na miesiąc styczeń: „Módlmy się, aby wychowaw-
cy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede 
wszystkim wrażliwych młodych ludzi.” 
▪ W liturgii Kościoła wspominamy: 
- w poniedziałek św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu biskupów i doktorów K-ła. 
- w czwartek bł. Marcelinę Darowską zakonnice. Msza św. z relikwiami. 
- w piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
- w niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. 
▪ W środę Msza św. o godz. 7 00 i zbiorowa z Nabożeństwem do Królowej Wszystkich 
Świętych o 18 00. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Msze św. o godz. 16 00 i 18 00. 
Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ W piątek – pierwszy piątek miesiąca - obchodzimy również Uroczystość Objawienia Pań-
skiego czyli Trzech Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona jest na misje. 
Podczas Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła i kredy. Młodzież z powstającego Rycerstwa 
Niepokalanej przygotowała zestawy zawierające węgielek, kadzidło i kredę, które można 
będzie nabyć po Mszach św. Na drzwiach naszych domostw nakreślmy pierwsze litery 
imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku 
Pańskiego, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: 
„Christus mantionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów posiada rangę 
świadectwa wiary. 
▪ W pierwszy piątek miesiąca jak zawsze od godz. 9 00 odwiedzimy chorych z Komunią św. 
▪ Po Mszy św. o godz. 16 00 rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, z przerwą na sprzątanie kościoła w sobotę od 8 00 do 9 00. Zapraszamy każdego o 
dowolnej porze przez całą dobę, jednak kto może, proszę się wpisać na listę czuwających. 
▪ W pierwszą sobotę Msze św. o godz. 16 00 i 18 00. Spowiedź przed Mszą św. 
▪ W niedzielę po Mszy św. o godz. 16 00 rozpocznie się koncert kolęd, na który serdecznie 
zapraszamy. 
▪ Okres Bożego Narodzenia to czas wizyt duszpasterskich. Niech kolędowe spotkanie bę-
dzie okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy na temat wiary i zawierzenia siebie i całej rodzi-
ny Panu Bogu. Przygotujmy krzyż i wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o powtórzenie 
pacierza, udostępnienie indeksów i zeszytów do lekcji religii. Jest to również okazja do zło-
żenia ofiary na kaplicę Wszystkich Świętych. Szczególnie rodziny zamieszkujące nowe 
domy, prosimy o  wcześniejsze zgłoszenie ministrantom czy księdzu, gdyż zwłaszcza  
w nowych osiedlach, gdy późną porą jest ciemno możemy kogoś pominąć. Kolęda będzie 
przebiegać jak w poprzednich latach przed pandemią. Jeden ks. idzie z jednej, a drugi  
z drugiej strony. Poniedziałek 2 stycznia od godz. 16 00 Kowala nr 1 do 31; Wtorek 3 stycz-
nia od godz. 16 00 Kowala nr 33 do 57; Środa  4 stycznia od godz. 16 00 Kowala nr 58 do 
67; Czwartek 5 stycznia od godz. 16 00 Kowala nr 68 do 74; Sobota  7 stycznia od godz.   
9 00  Kowala nr 75 do 95. Kompletny plan kolędy umieszczony jest w gablocie i na stronie 
Parafii.  Z przyczyn od nas niezależnych np. pogrzebu, program kolędy może się zmienić. 
Będziemy zwracać szczególną uwagę na aktualizację kartoteki parafialnej (po 2 latach nie-
obecności). Wszelkie uwagi lub nieobecności prosimy zgłaszać osobiście. 
 
 
 
 

▪ Tydzień temu w części egzemplarzy Pisma Sanctus zabrakło dodatku z kolejną częścią 
wywiadu. Dla chętnych jest dostępny na stoliku za ławkami. 
▪ W przyszłą niedzielę w święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia 
Pańskiego. 
▪ Dziękuję za przygotowanie naszej świątyni do dzisiejszej liturgii. Wczoraj pracowali: Bart-
kiewicz Wojciech i Renata, Rozpara Mariola, Dudek Bogumiła, Ślizankiewicz Michał i Moni-
ka. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny z Kowali Małej. 

śp. Krystyna Zawadzka (1951-2022) 
W Wigilię Bożego Narodzenia odeszła do Pana śp. Krystyna Zawadzka z Brzezin, matka 

kapłana, działaczka lokalna, zaangażowana w życie Kościoła. Była także „matką chrzest-

ną” naszego Pisma Parafialnego SANCTUS. Dziękujemy Pani Krysiu za wszelkie dobro! 

Błogosławiona Franciszko Siedliska módl się za Nią! Niech Pan przyjmie Ją do Nieba. 

Boży człowiek… - bł. Alan de Solminihac (3 stycznia) 
Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku rodzinnym 
w Belet we Francji. Pochodził z zamożnej, pobożnej  
i patriotycznej rodziny. Studiował w Cahors i w Paryżu. 
Chciał przyłączyć się do Rycerzy Maltańskich, aby służyć 
Bogu jako żołnierz. Mając 26 lat wstąpił jednak do augu-
stiańskich kanoników regularnych w opactwie w Perigeux 
we Francji. W 1623 r. został przełożonym opactwa. Nie-
strudzenie pracował nad przywróceniem dyscypliny  
i dawnej obserwancji; jego reformy objęły także inne 
opactwa. W 1636 r. został mianowany biskupem Cahors. 
Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kontynuował dzieło od-
nowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 23 lat 
wielokrotnie odwiedził każdą z podległych mu parafii. 
Założył seminarium duchowne, fundował przytułki. Przy-
wrócił tradycyjną pobożność i szerzył kult Eucharystii. Na 
wzór św. Karola Boromeusza wcielał w życie reformy 
Soboru Trydenckiego. Zmarł 31 grudnia 1659 r. w Mer-
cues we Francji. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 4 paź-
dziernika 1981 r. 

Zamyśl się… 
„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak 
wiele zagubienia, potrzebuje milczącej ado-
racji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w 
modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modli-
twy. W niej znajdą pocieszenie i światło lu-
dzie strapieni.“                         /Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
Niedawno 2,5-letnia Ola przyniosła do 
przedszkola swoją ulubioną zabawkę - ko-
nia. Jak to dobra pani przedszkolanka py-
tam więc dziecko, jak konik ma na imię. 
Odpowiedź padła następująca: - On się 
nazywa Kasztan, bo ma długie nogi. 

Coś dla ducha… 
„Martwienie się dławi sposobność” 

To znamienne, że słowo worry, oznaczające w języku angielskim "martwić się", pochodzi od 
anglosaksońskiego worieru które znaczy "dusić" lub "dławić". Zmartwienie odcina dopływ 
powietrza, który pozwala człowiekowi carpe diem (czyli po łacinie "chwytać dzień"). 
Ludziom zajmuje tyle czasu martwienie się dniem wczorajszym lub o dzień*jutrzejszy, że 
zapominają o dzisiejszym. Stajemy się podobni owej starszej pani, która stwierdziła: "Zaw-
sze się martwię, kiedy czuję się dobrze, bo przecież wiem, że zaraz będę się czuła źle". 
Martwienie się dławi sposobność do korzystania z chwili teraźniejszej i naraża nas na kiep-
skie samopoczucie przez całe życie.                                                                        /adonai.pl/ 

 


