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27.12.2020 Niedziela Świętej Rodziny 812/20 
Rodzina przywiązana do wartości 
 Gest ofiarowania Jezusa w świątyni 
związany był z dawną tradycją żydowską. 
Choć Maryja i Józef zdawali sobie doskona-
le sprawę z tego, że Jezus jest oczekiwa-
nym Mesjaszem i jako Syn Boży nie potrze-
buje ofiarowania Go w świątyni, uznali że 
powinni postępować tak, jak nakazują prze-
pisy prawa religijnego. 
 Był to gest pokory wobec wielowiekowej 
tradycji ojców. Wkraczając do świątyni, spo-
tkali tam Symeona, który udzielił im błogosła-
wieństwa i wypowiedział wobec Maryi prorocze 
słowa, które wypełniły się wiele lat później: 
„Twoją duszę miecz przeniknie”.  
 Także prorokini Anna, która wyczekiwała 
Mesjasza i przez wiele lat wiernie służyła w 
świątyni, otrzymała przywilej spotkania Jezusa, 
w którym rozpoznała od razu Syna Bożego. 
 W dzisiejszych czasach często słyszy się 
głosy, aby wiarę uczynić rzeczą zupełnie pry-
watną. Zamknąć ją w czterech ścianach 
mieszkania. Nie okazywać publicznie swojego 
przywiązania do wartości chrześcijańskich.  
 Często takiemu myśleniu towarzyszy 
niby-troska, aby być tolerancyjnym dla my-
ślących inaczej i „nie narażać” ich na spo-
tkanie z Jezusem.  
 Poprzez gest ofiarowania Maryja i Józef 
wnieśli Syna Bożego w przestrzeń publicz-
ną. Nie był On już tylko ich „małym skar-
bem”, ich tylko „własnością”, ale stał się 
znakiem rozpoznawalnym dla innych.  
 Obchodząc dziś Niedzielę Świętej Rodziny, 
oddajemy cześć wszystkim rodzinom, które, 

borykając się z różnymi życiowymi przeciw-
nościami, pozostają wierne Chrystusowi. 
Rodzinom, które nie boją się, tam gdzie jest 
taka potrzeba, manifestować swojego przy-
wiązania do Kościoła.  
 W tę ostatnią niedzielę roku Kościół 
modli się za rodziny, aby były dobrym śro-
dowiskiem rozwoju dzieci i młodzieży. Aby 
nigdy nie zabrakło małżonków, którzy będą 
sobie okazywali wzajemną miłość i szacu-
nek, naśladując tym samym przykład Świę-
tej Rodziny. 
 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski

 



 
 

27.12.20 Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
 Kolekta Parafialna               

8:00 Msza św.: W intencji Parafian i naszych Gości. 

9:00 Msza św.: W int. rodziny Chmielewskich – za Krystynę, Kazimierza i Sławomira  

10:00 Msza św.: Za Grzegorza, Bartłomieja i Kajetana Sobótka z okazji urodzin.  

11:00 Suma W intencji Katarzyny i Mateusza o zdrowi i Boże Błogosławieństwo. 

28.12.20 Poniedziałek – święto św. Młodzianków 
8:00 Msza św.: Za Młodzianków 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Rogi 

29.12.20 Wtorek – piąty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rogi 

30.12.20 Środa – szósty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Góra i Mała Góra. 

31.12.20 Czwartek – siódmy dzień okt. narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św.: Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

17:00 Msza św.:  Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

01.01.21 Pierwszy piątek miesiąca – Nowy Rok.  

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki  
8:00 Msza św.: W intencji rodziny Skrzynkowskich      

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od Marii Romańczukiewicz. 

11:00 Suma Urodzinowa Haliny Kubas (67). 

02.01.21 Pierwsza Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rutki  

03.01.21 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
 Kolekta na WSD 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicz z okazji 31 urodzin. 

9:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Pelagię, Józefa, Stefana, Jakuba i Bogdana Mesjasz, 
za † Kazimierę Ryżka, Marię, Lakwa i za †† z rodziny 

10:00 Msza św.: Za wszystkich darczyńców i dobrodziejów naszej Parafii  

11:00 Suma W intencji Doroty Lipka z okazji 40 urodzin. 



 

 
 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 27 grudnia 2020 
 

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  Przed 
błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin 
naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.  
 Niech przykład Świętej Rodziny będzie dla nas zachętą, aby w 
naszych rodzinach panowały miłość, zgoda, wzajemne przebacze-
nie i pojednanie. Niech Msza Święta, którą przeżywamy, będzie dla 
nas umocnieniem na drodze do świętości naszych rodzin.  
 

2. Życie i modlitwa ściśle splatają się ze sobą, o czym przypominają 
nam dziś czytania. Dialog małżonków Abrahama i Sary z Bogiem zmie-
nia ich życie. Bezpłodna Sara staje się matką, mimo podeszłego wieku, 
a Abraham ojcem licznego narodu. 
 Rodzice Jezusa przynoszą Go do świątyni i przedstawiają Panu, 
zgodnie z żydowskim zwyczajem. Kiedy rodzina powierza swe sprawy 
Panu Bogu, staje się Nim silna. Wysłuchujmy się zawsze w słowo Bo-
że, aby ono nas kształtowało, abyśmy nabierali Bożej mocy i mądrości, 
żyjąc każdego dnia w Jego łasce. 
 

3. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz.16:00 i 
17:00 na Mszę św., w czasie której podziękujemy za dary i łaski otrzy-
mane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszyst-
kich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także 
prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.  
 

4. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte 
według porządku świątecznego – Msze święte o godzinie: 8:00, 9:30 i 11:00.  
 Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o 
nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W 
czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, 
którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.  
 



5. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, okazja do spowiedzi i Komunii Świę-
tej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. 
 

6. Od poniedziałku, rozpoczynamy Msze św. Kolędowe za poszczególne 
Rodziny naszej Parafii (zgodnie z grafikiem Mszy św.) 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosła-
wionej niedzieli. 
 

8. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponie-
śli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela; 
– w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Na-
zjanzu (330-390), biskupi i doktorzy Kościoła. 
 

9. Do sprzątania Kościoła zapraszam kolejne rodziny ze wsi Rogi:  
 

20. 12.2020  Anna Dera, Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska i   
     Barbara Śnieżek 
02. 01. 2021 Krystyna Kuźniak, Anna Prochera, Marzena Nowak   
     i Alina Zielińska. 
 

10. Wróćmy dzisiaj do naszych rodzin umocnieni spotkaniem z 
Panem Jezusem.  Niech przykład Świętej Rodziny pomoże nam 
zanosić Pana Jezusa wszystkim, których spotykamy.   
 Niech na wzór Maryi zachowamy słowo Boże w naszych sercach, a 
orędownictwo Świętego Józefa wyjedna nam cierpliwość, cichość i po-
korę wobec łask, którymi nas Pan Bóg obdarza.  
 

 

 Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju, dosyć ciężka jest sytuacja 
finansowa każdej Parafii. Ze względu na ograniczenia w Kościele jest mało 
ludzi i raczej prawie, że nie ma normalnych kolekt w czasie Mszy świętej, a nie-
stety są wydatki związane z utrzymaniem Parafii. 
 Proszę więc o dobrowolne datki na potrzeby Parafii wpłacając na 
konto Parafii: Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach 

89 8890 1079 0007 7800 2006 0001 
Uwzględniając cel składanej darowizny, np. „Darowizna na cele kultu 
religijnego” - można darowiznę odliczyć od podatku. 
 

 


