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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

S W I E T E J  B O Z E J  R O D Z I C I E L K I  m a R y I  -  R O K  a
.

Oto stało się to, co zwiastował Jej anioł Gabriel — porodziła Chłopca, 
który stanie się Zbawicielem świata. Opowieść pasterzy o chórach aniel-
skich wielbiących Boga i o tym, co usłyszeli o Jej Dziecięciu nie zdziwiła 
Jej, ale stanowiła radosne potwierdzenie tego, co czuła i co wiedziała.

Maryja pragnie prowadzić ludzi do Jezusa i zachęcać ich do 
oddawania Mu chwały także teraz. Jest to prawdopodobnie Jej 
najważniejsze życzenie dla nas na progu nowego roku. Ona wie 
najlepiej, jak wiele mamy powodów, by wychwalać Jej Syna! Mo-
żemy wielbić Go, bo będąc Bogiem, stał się człowiekiem, umarł na 
krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał! Możemy błogo-
sławić Go, bo nauczył nas się modlić. Możemy wywyższać Go za 
to, że dał nam swego Ducha i uczynił nas dziećmi Bożymi. Nigdy 
nie wyczerpiemy wszystkich powodów, by wychwalać Jezusa!

Postanówmy sobie, że w 2023 roku będziemy częściej i goręcej 
uwielbiać Jezusa. Jeśli dotąd nie miałeś takiego nawyku, z po-
czątku może nie być łatwo włączyć do swojej codziennej modlitwy 
uwielbianie Jezusa. Czasem trudno znaleźć odpowiednie słowa, 
ale zawsze możemy zacząć od podziękowania Jezusowi za Jego 
dobrodziejstwa. Możemy wychwalać Go za to, że przebacza nam 
grzechy. Możemy radować się Jego wiernością i miłością bez granic.

Kiedy uczymy się praktykować modlitwę uwielbienia, zawsze 
możemy prosić o pomoc Maryję, Matkę Boga i naszą Matkę. 
Wzorem takiej modlitwy jest dla nas Magnificat, Jej pieśń chwa-
ły. A największą pociechą jest dla nas świadomość, że Mary-
ja oddaje chwałę Jezusowi razem z nami – i to przez cały rok!

Anonim 
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Obchodzimy dziś święto Maryi, Matki Bożej, Tej, któ-
ra wydała na świat Syna Bożego. A oddając cześć Mat-
ce, oddajemy ją także Jezusowi, Jej Boskiemu Synowi.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że dzisiej-
sza Ewangelia skupia się na pasterzach, którzy przyszli zobaczyć 
nowo narodzonego Jezusa i odeszli, wielbiąc Boga. Z pewno-
ścią w sercu Maryi w tamtym momencie rozbrzmiewała pieśń 
chwały, a wdzięczność i uwielbienie dla Boga przepełniały Ją.

,

2 stycznia 2023 - poniedziałek - godz. 1445

ul. Długa od rzeki oraz ul. Jastrzębia, ul. Prusa - 1 Ksiądz.
ul. Długa od ul. 3 Maja nr 35 i ul. Szwarce - 1 Ksiądz.
ul. Długa od ul. 3 Maja do ul. Cmentarnej - 1 Ksiądz.
3 stycznia 2023 - wtorek - godz. 1445

ul. Długa od kładki oraz ul. Tęczowa i Słoneczna - 1 Ksiądz.
ul. Długa od Cmentarnej oraz ul Geodetów, Stalowa i Cicha 
- 1 Ksiądz.
ul. Południowa i ul. Harcerska - 1 Ksiądz.
4 stycznia 2023 - środa - godz. 1445

ul. Grzybowa - 1 Ksiądz.
ul. Sienkiewicza  - 1 Ksiądz.
ul. Nadnarwiańska  - 1 Ksiądz.
5 stycznia 2023 - czwartek - godz. 1445

ul. Żwirki i Wigury domy prywatne od Piekarni w stronę Wit 
- 1 Ksiądz.
ul Żwirki i Wigury domy prywatne od Energo do nr 66 i ul. 
Sybiraków - 1 Ksiądz.
ul. Huzara - 1 Ksiądz.
6 stycznia 2023 - piątek - godz. 1400

ul. Długa: 68 1 - 15 - 1 Ksiądz.
ul. Długa: 68 16 - 30 - 1 Ksiądz.
ul. Długa: 68 A - 1 Ksiądz.
7 stycznia 2023 - sobota - godz. 930

ul. Parafialna, ul. Czerwonego Krzyża i ul. Mała prywatne  
- 1 Ksiądz.
ul. Graniczna od nr 1 do ul Długiej  - 1 Ksiądz.
ul. Graniczna od nr 45 ul. Langiewicza do ul Długiej - 1 
Ksiądz.
7 stycznia 2023 - sobota - godz. 1430

ul. Cmentarna domy prywatne 1 - 18  - 1 Ksiądz
ul. Cmentarna domy prywatne 44 - 17  - 1 Ksiądz
8 stycznia 2023 - niedziela - godz. 1415

ul. Domy przy ul. Mostowej i ul. Sikorskiego 11 i ul. Sikor-
skiego 13 - 1 Ksiądz.
9 stycznia 2023 - poniedziałek - godz. 1445

ul. Nowowiejska 1 - 12 - 1 Ksiądz.
ul. Nowowiejska  część i ul. Kasprzaka - 1 Ksiądz.
ul. Wodociągowa, Nilskiego-Łapińskiego, Jaskółcza i Ks. 
Bagińskiego - 1 Ksiądz.
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1 I 2023 NIEDZIELA (Łk 2, 16-21) 
700 śp. Mieczysław Koncewicz, Jadwiga, Ma-
rianna, Stanisława, zmarł
900 Pro populo  
900 śp. Maria Grochowska – 1 rocznica śmier-
ci, Jan Grabowski, zmarłych z rodzin Gro-
chowskich i Misiewiczów
900 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 
dla rodziny Ożarowskich 
1030 śp. Edward, Antoni, zmarłych z rodziny 
Łapińskich - rezerwacja
1200 śp. Krystyna i Józef Zajkowscy
1600 śp. Helena, Józef, Marian 
1800 śp. Wincenty i Marianna Łapińscy

2 I 2023 PONIEDZIAŁEK (J 1, 19-28)
630 śp. Eugeniusz Janucik – 9 rocznica śmier-
ci
700 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Kapłanów i sióstr zakonnych po-
sługujących w naszej parafii
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Józef Jarosiewicz – 2 rocznica śmier-
ci 

3 I 2023 WTOREK (J 1, 29-34)
630 śp. Kazimierz i Wanda Niewińscy i ich ro-
dzice – w 42 rocz. śm. Kazimierza i w 13 rocz. 
śm. Wandy
700 śp. Janina Krassowska i zmarli z rodziny 
Krasowskich w 4 rocznicę śmierci Janiny
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Eugeniusz Falkowski – 12 rocznica 
śmierci

4 I 2023 ŚRODA (J 1, 35-42)
630 śp. Jan Stocki, zmarłych z rodziny Stoc-
kich i Gołaszewskich
700 śp. Helena i Czesław Wątróbscy - rezer-
wacja
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska  
1800 śp. Jadwiga Kapłan – od koleżanek i ko-
legów z koła gospodyń z Łap Pluśniak

5 XII 2023 CZWARTEK (J 1, 43-51)
630 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB w 
rodzinach Krassowskich, Perkowskich, Rosz-
kowskich
700 O powołania kapłańskie i zakonne oraz 
Boże błogosławieństwo dla kapłanów posłu-
gujących w naszej parafii – intencja od biura 
Radia Maryja
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej w rodzinie Ożarowskich
1800 śp. Stanisława Wejkowska – 1 rocznica 
śmierci 

6 I 2023 PIĄTEK (Mt 2, 1-12)
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska

900 Pro populo 
900 śp. Janina Malinowska – 1 rocznica śmier-
ci
1030 śp. Marianna i Wincenty
1200 Dziękczynna za otrzymane łaski z proś-
bą o Boże błogosławieństwo w rodzinie Bo-
żeny i Jana w 39 rocznicę ślubu
1600 śp. Danuta Gołaszewska – 1 rocznica 
śmierci
1800 śp. Helena Hołowienko
7 XII 2023 SOBOTA (Mt 4, 12-17.23-25)

630 śp. Genowefa Saczyk – intencja od rodzi-
ny Perkowskich
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1700 ŚLUB: Gołaszewski Patryk & Małgo-
rzata Smorczewska 
1800 śp. śp. Zygmunt Równy – intencja od 
uczestników pogrzebu 
1800 śp. Karolina i Michał Czyżewscy

8 I 2023 NIEDZIELA (Mt 3,13-17) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
1030 śp. Alicja Płoński – 10 rocznica śmierci
1030 śp. Aleksandra(k) Łupińska, oraz Stani-
sław, Franciszek, Zygmunt Łupińscy w 20 
rocznicę śmierci Aleksandry  
1200 śp. Henryk Łapiński – 1 rocznica śmier-
ci
1600 śp. Jadwiga Brzozowska 
1800 śp. Henryk Płoński – 5 rocznica śmierci 
- rezerwacja

● Dzisiejsza uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
zbiega się z pierwszą niedzielą roku i miesiąca stycznia, 
zamyka ona obchód oktawy uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. U progu Nowego Roku obchodzony jest także Świa-
towy Dzień Modlitw o Pokój. Błagajmy dziś Boga, przez 
wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, o pokój w naszych ro-
dzinach, społecznościach i na całym świecie. Dziś, za pu-
bliczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O, Stworzy-
cielu, Duchu, przyjdź”, można zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan 
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w 
intencjach Ojca świętego).
● W piątek 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia 
Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. 
Tego dnia w kościele błogosławimy kadzidło i kredę, którą 
na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion 
Mędrców ze Wschodu: Cacpra, Melchiora i Baltazara, do-
dając cyfry roku Pańskiego. Msze Święte w tym dniu w 
porządku niedzielnym.  Ofiary składne na tacę w tym dniu 
są przeznaczona na Misje. Ofiary składane za kredę są prze-
znaczone dla Sióstr Karmelitanek.
● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca.  Czwartek to dzień modlitwy za kapłanów 
oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Godzina świę-
ta, wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 1700 
– adoracja w ciszy. W piątek, 6 stycznia, będzie pierwszym 
piątkiem miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa po Mszy o godzinie 700. Jak zawsze rów-
nież wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w 
tym dniu po Mszy o godzinie 1600. Chorych, z racji na przy-
padającą w tym dniu uroczystość Objawienia Pańskiego, ks. 
Zbigniew będzie odwiedzał dzień wcześniej, w pierwszy 
czwartek jak zawsze od godziny 900. W sobotę 7 stycznia 
nabożeństwo pierwszo-sobotnie jak zawsze po Mszy o go-
dzinie 700.
● Od minionej środy rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską w 
rodzinach naszej parafii. W tym roku podobnie jak w roku 
minionym, nie będą jeszcze wydawane kartki do spowie-
dzi wielkanocnej. Zwyczajem lat ubiegłych prosimy też o 
transport kapłanów na kolędę i odwiezienie po zakończeniu 
wizyt w danym dniu. Prosimy wszystkich o wzięcie kilku 
gazetek więcej i przekazanie sąsiadom czy znajomym. Zwy-
czajowo podczas kolędy składane są datki na potrzeby ko-
ścioła i kolędę. Ofiary złożone podczas kolędy na potrzeby 
kościoła są przeznaczone na prace remontowo-budowlane 
prowadzone w naszej parafii. Pamiętajmy jednak, że ofiara 
pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli 
nie stać nas na złożenie ofiary, nie musimy się czuć w żad-
nym wypadku tym skrepowani. Za wszelką życzliwość już 
teraz składamy serdeczne Bóg zapłać. Kancelaria podczas 
kolędy czynna jest w godzinach porannych i na umówiony 
termin telefonicznie.
● W przyszłą niedzielę, będziemy obchodzić święto Chrztu 
Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego w li-
turgii Kościoła. Tradycyjnie jednak szopka i śpiewanie kolęd 
pozostanie do 2 lutego do Święta Ofiarowania Pańskiego.
● U progu Nowego Roku większość z nas robi rozmaite 
podsumowania. W minionym roku w parafii naszej rozda-
no ok 116,5 tysiąca Komunii Świętej. Sakrament Chrztu 
świętego otrzymało 60 dzieci. Do I Komunii przystąpiło 52 

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

dzieci. Sakrament Bierzmowania przyjęło 54 młodych lu-
dzi, chłopców i dziewcząt. Na ślubnym kobiercu stanęło 
21 par. Pan odwołał do wieczności z naszej wspólnoty 61 
osób.
● Oprócz prowadzonej posługi duszpasterskiej w para-
fii, kontynuowaliśmy prace remontowo-budowlane – w 
tym roku zakończyliśmy remont wieży wraz z wymianą 
wszystkich drzwi wejściowych do kościoła. Prace remon-
towe świątyni zostały wykonane w minionym roku przy 
pomocy pozyskanych funduszy z Urzędu Marszałkow-
skiego, Urzędu Miasta i Gminy Łapy, Ministerstwa Kul-
tury Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, Fundacji KGHM Polska 
Miedź oraz z Waszych kochani ofiar, które wpływały do 
kasy parafialnej, za co składam wszystkim ofiarodawcom 
serdeczne Bóg zapłać. Łączne dofinansowanie tych prac 
to 691 tysięcy zł, a całkowity koszt wykonania wyniósł 
prawie 876 tysięcy zł. Mamy nadzieję że z Bożą pomocą, 
wsparciem Was parafian i życzliwych ludzi oraz różnych 
instytucji, wszystko jak planujemy, zostanie wykonane, 
do setnej rocznicy konsekracji świątyni, która przypada w 
roku 2027.
● Późną jesienią 2021 roku rozpoczęliśmy prace przy bu-
dowie nowego budynku parafialnego – plebanii. Jak widzi-
my obecnie mamy stan surowy prawie zamknięty. Pozosta-
ło jeszcze dokończenie krycia blachą całego budynku.
● W przyszłym roku przy Bożej i ludzkiej pomocy pla-
nujemy kontynuowanie prac remontowo – budowlanych, 
a od 8 do 18 maja odbędziemy pielgrzymkę do Włoch po 
Figurę św. Michała Archanioła z Gargano.
● W dniu dzisiejszym dziękujemy serdecznie wszystkim 
za modlitwę w intencji naszej parafii, a wszystkim ofia-
rodawcom: osobom prywatnym, firmom – wszystkim 
ludziom dobrej woli, za ofiarne zaangażowanie, pomoc i 
pracę. Wszelkie gesty pomocy są wyrazem życzliwości i 
wielkiego serca, za to wszystko składamy serdeczne Bóg 
zapłać!
● Przypominamy i prosimy, aby zamówione intencje opła-
cać na minimum dwa tygodnie przed terminem odprawia-
nia.
● W minionym czasie przez Sakrament Chrztu Świętego 
do Wspólnoty Kościoła w naszej parafii zostali włączeni: 
Jagoda Kapitan Aniela Cimaszewska i Tymon Żochowski 
– niech zawsze będą blisko Pana Jezusa.
● Składamy serdeczne Bóg zapłać za modlitwy i ofiary 
składane na potrzeby naszej parafii, za¬równo te składa-
ne na tacę, indywidualnie, przez ofiaromat, wpływające 
na konto parafii, czy składane w formie kamiennych ta-
bliczek. W przyszłą II niedzielę miesiąca ofiary składane 
na tacę są przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania 
świątyni.
● Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia ży-
czymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Naj¬świętszej 
na każdy dzień. Miłego świętowania Bożego Narodzenia.
● Na początku Nowego Roku wszystkim parafianom i 
gościom składamy najlepsze życzenia. Niech Dobry Bóg 
udziela Wam hojnie swojego błogosławieństwa, obdarza 
radością i pokojem oraz wspomaga w chwilach trudności 
i doświadczeń. Niech Maryja, którą dzisiaj czcimy jako 
Bogarodzicę, otacza wszystkich płaszczem swojej opieki.


