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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytane	
Księga Rodzaju (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: "Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja 
jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita". Abram rzekł: "o Panie, mój 
Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; 
przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer". I mówił: 
"Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie 
moim spadkobiercą". Ale oto usłyszał słowa: "Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz 
ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził". I poleciwszy 
Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 
uczynić"; potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo". Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co 
zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna 
w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się 
urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.
II	czytanie	
List do Hebrajczyków (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19)
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by 
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 
Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 
jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 
niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, 
wystawiony na próbę, o�iarował Izaaka, i to jedynego syna składał na o�iarę, on, który 
otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: "z Izaaka będzie dla ciebie 
potomstwo". Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego 
odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.który jedynie 
jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli 
Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 

11:00 ++ Maria i Józef Bytner, Stanisław i Maria Grabowscy
12:30 ++ Maria Walczak, Irena Jaworska, rodzice z obojga stron

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę  S�więtej Rodziny.
2. Z inicjatywy Papieża Franciszka rozpoczął się ROK S�WIĘTEGO JO� ZEFA. Zachęcamy 
do lektury listu papieskiego i modlitwy do patrona Kościoła Powszechnego.
3. Zapraszamy do modlitwy	dziękczynnej	za	łaski	otrzymane	w	mijającym	roku. 
W czwartek (31.12) wyjątkowo,	ze	względu	na	pandemię	o	17:00	nabożeństwo	
dziękczynne	i	o	17:30	Msza	św.	w	intencji	Para�ian.	Tego	dnia	biuro	para�ialne	
będzie	nieczynne.
4. W piątek 1 stycznia obchodzić będziemy Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki 
Maryi. W	 tym	 dniu	 nie	 będzie	 Mszy	 Św.	 o	 6:30. Pozostałe Msze S�w. tak jak 
w niedzielę. 
5. W tym tygodniu przypada Pierwsza Sobota miesiąca Msza św. wotywna o Matce 
Bożej o 7.30, po której będą śpiewane Godzinki.
6. Okres po świętach Bożego Narodzenia to czas tradycyjnych odwiedzin 
duszpasterskich  tzw. kolędy.  Niestety w tym roku w sytuacji pandemicznej kierując 
się troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w 
grupie podwyższonego ryzyka tradycyjna kolęda zostaje odwołana. W związku z tym 
zachęcamy mieszkańców z poszczególnych ulic, u których miała odbyć się wizyta 
duszpasterska, do udziału w wieczornej Mszy św. w ich intencji, w sobotę o godzinie 
18.30 w górnym	kościele. W czasie tej Mszy św. para�ianie otrzymają tekst modlitwy 
błogosławieństwa rodziny i mieszkania oraz wodę święconą w buteleczkach. 
Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę o błogosławieństwo dla 
rodziny i poświęci mieszkanie.  
7.	W	 najbliższą	 sobotę	 2	 stycznia	 zapraszamy	 na	Mszę	 św.	 o	 godzinie	 18.30	
mieszkańców	ulic:	Chociszewskiego,	Obotrycka,	ks.	Jana	Majdera,	Darłowska,	
Władysławowska,	Bora	–	Komorowskiego,	Bydgoska,	Bzowa,	Czerwony	Dwór.
8.		Biuletyn	para�ialny	i	prasa	katolicka	do nabycia w sali św. Wojciecha.
9.	Zmarli	nasi	para�ianie: +  Antoni Górski l.75, + Zo�ia Kędziorska l. 88, + Gabriel 
Jaros l. 52,. + Irena Oleksy l. 94, + Małgorzata Kosiorek l.88, + Janina Szymoniuk l.87, 
+ Stanisław Kwiatkowski l.84, + Gizela Grądzka, + Gertruda Kolas l. 99. Wieczny	
odpoczynek…

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	



Słowo na niedzielę

2. 7.

Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli 
również złożyć w o�ierze 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 S�więty 
spoczywał na nim. Jemu Duch S�więty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice 
wnosili 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". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «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 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 oczekiwali 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.

 Jesteśmy stworzeni do relacji i tak ukształtowani, aby tworzyć wspólnotę. 
Niezależnie od okoliczności, przynależymy do konkretnej, w której wzrastamy 
i nabywamy umiejętności życiowych. Wszelkie statystyki badań społecznych 
pokazują, iż rodzina jest czołową wartością dla ogromnej większości z nas.

Zapewne dlatego Abram, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ubolewa nad 
losem swojego rodu, nie mając potomka, który przedłużyłby jego imię. Dla 
starożytnych ludzi Wschodu pewność, że rodzina będzie trwała po ich śmierci była 
warunkiem szczęścia. Nawet nagroda od samego Pana Niebios wydaje się nie robić 
wrażenia na Abramie. Zwierza się on Bogu ze swojego planu przekazania dziedzictwa 
jednemu ze swych sług. Na to wszystko Bóg ma odpowiedź. Przewidując narodziny 
swojego Syna z rodu Abrahama, Bóg oznajmia, że zatroszczy się o Abramowe 
potomstwo i udzieli swej łaski dla płodności Patriarchy i jego żony Sary.

Zapewnienie Boga było tak mocne, a otwartość Abrama tak wielka, iż uwierzył 
on Stwórcy na Jego Słowo, i poczęli z Sarą Izaaka – syna obietnicy. Niemożliwe stało się 
możliwe, aby przyszły Potomek Abrahama, Chrystus, narodził się z łaski Bożej, a nie 
z „krwi i ciała” (por. J 1, 13).

Refren psalmu głosi, że „Stwórca pamięta o swoim przymierzu”, co można 
rozumieć jakoby pamiętał o przymierzu zawartym w przeszłości, ale również – i tu dla 
podkreślenia Jego zbawczych planów – pamięta o przymierzu Nowym i Wiecznym, 

GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne 
 i naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników 
9:30 + Stefan Kroplewski (1) 
11:00 Za para�ian 
12:30 + Marta Glińska (1)
16:00 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Kazimierz, Władysław Zdunek
19:00 + Maria Zwierzchowska
DOLNY KOS�CIO� Ł
8:00 ++ Edmund w 5. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
9:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stanisławy i Agaty
11:00 ++ Wiktor w 25. rocznicę śmierci, Anna i Urszula
12:30 + Z� ona Mieczysława

SOBOTA	2.1.2021	ŚWIĘTYCH	BAZYLEGO	WIELKIEGO	I	GRZEGORZA,	
DOKTORÓW	KOŚCIOŁA

6:30 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
6:30 + Zygmunt Filipkowski
7:00 + Marta Glińska (2)
7:00 + Halina Strzelec w 3. rocznicę śmierci
7:30 + Stefan Kroplewski (2)
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów,
 szczególnie z naszej para�ii
18:30W intencji mieszkańców ulic: Chociszewskiego, Obotrycka, ks. Jana Majdera, 
 Darłowska, Władysławowska, Bora – Komorowskiego, Bydgoska, Bzowa,  
 Czerwony Dwór.
18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 
 o. Tadeusza Rydzyka

2	NIEDZIELA	PO	NARODZENIU	PAŃSKIM	3.1.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 + Marta Glińska (3)
9:30 O życie wieczne dla matki Gertrudy Sydow w 22. rocznicę śmierci oraz brata
 Waldemara i dziadków Zarembów 
11:00 Za para�ian 
12:30 + Stefan Kroplewski (3)
16:00 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek
19:00 ++ Urszula Walkowska w 8. rocznicę śmierci, Jan Walkowski, rodzice z obojga
 stron 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 ++ Jerzy Wojtkiewicz w 21 rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
8:00 + Janusz Kołdysz
9:30 ++ Genowefa i Jan Dolni, Mieczysława (ona) Bogdan Różniak

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie
Modlitwa powszechna - papież Klemens XI



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

7:30 + Maria Rułkowska w miesiąc po pogrzebie
18:30 ++ Norbert, Stefan, i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK	29.12.2020	PIĄTY	DZIEŃ	W	OKTAWIE	NARODZENIA	PAŃSKIEGO
6:30 + Jan Kowalik (28)
6:30 + Łucja Turowicz (29)
7:00 + Antonina Lewicka (29)
7:00 ++ Rodzice Posewscy i Wesołowscy
7:00 + Adela Szalkiewicz w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Zmarli z rodziny Krefta i Sobiech oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 ++ Rodzice, teściowie oraz siostry: Władysława i Maria
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członkiń Róży św. Katarzyny
 Laboure oraz ich rodzin
18:30 + Władysław Nawarski w 42. rocznicę śmierci 

ŚRODA	30.12.2020	SZÓSTY	DZIEŃ	W	OKTAWIE	NARODZENIA	PAŃSKIEGO
6:30 + Jan Kowalik (29)
6:30 + Łucja Turowicz (30)
7:00 ++ Zbigniew Krefta w 6. Rocznicę śmierci, Stanisław, Regina, Mieczysław, Alicja 
 i rodzice z obojga stron
7:00 + Stanisław Kminikowski w miesiąc po pogrzebie 
7:30 ++ Rodzice: Wanda i Franciszek, syn Jakub, mąż Zygfryd, Ryszard, Krzysztof
7:30 + Antonina Lewicka (30)
7:30 + Krystyna Szulpin w miesiąc po pogrzebie
18:30 + Syn Damian

CZWARTEK	31.12.2020	SIÓDMY	DZIEŃ	W	OKTAWIE	NARODZENIA	PAŃSKIEGO
6:30 + Jan Kowalik (30) 
6:30 ++ Krystyna Kuczyńska w 15. rocznicę śmierci, Kazimierz, rodzice, rodzeństwo
 z obojga stron, przyjaciele i znajomi rodziny
7:00 + Halina Stelmaszuk w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Krystyna Małypan w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Julianna i Piotr, Anna i Franciszek, Tadeusz, Wiesław, Barbara i Bolesław
7:30 ++ Henryk Ciszek w 3. rocznicę śmierci, rodzice rodzeństwo, dziadkowie 
 z obojga stron, Józef, Wanda i Jadwiga
7:30 ++ Marta, Henryk i Kazimierz
7:30 ++ Mama Genowefa w 20. rocznicę śmierci, ojciec Eugeniusz i zmarli z rodziny 
18:30 Za para�ian

PIĄTEK	1.1.2021	UROCZYSTOŚĆ	ŚWIĘTEJ	BOŻEJ	RODZICIELKI	MARYI
ŚWIATOWY	DZIEŃ	MODLITWY	O	POKÓJ

które zawrze przez swojego Syna, Chrystusa. Mając cel w realizacji swoich planów, 
wybiera ludzi, którzy będą mieli otwarte i posłuszne serca na Boże propozycje. O tym 
mówi drugie czytanie, podkreślając wiarę Abrahama, która przeniosła go przez 
niewyobrażalnie trudne doświadczenia. W ten sposób Abraham staje przed nami jako 
wzór wierzących i nasz ojciec w tej postawie.

Wszystko to prowadzi historię zbawienia do jej pełni. Oto dziś Niedziela 
S�więtej Rodziny, w której Jezus, Maryja i Józef stanowią dla nas wzór relacji 
rodzinnych. Skupieni wokół Chrystusa, tworzą wspólnotę miłości i świętości tak 
mocną, że Boży Syn czuje się w niej jak we wspólnocie Trójcy S�więtej. Józef jest dla 
Niego obrazem Boga Ojca, a Maryja – pełna Ducha S�więtego – wylewa swoją matczyną 
miłość, wzmocnioną o łaski Najwyższego, zapewniając Dziecięciu wszystko, czego 
potrzebuje.

Dziś Kościół daje nam scenę O�iarowania w świątyni. Rodzice przynieśli 
Jezusa do przestrzeni chwały Bożej. Oto materialnie i �izycznie, pierwszy raz nie 
w obłoku i świetle, ale osobiście przychodzi Bóg do swojego domu.

W sferze prawa i obyczajów Izraela jest on o�iarowany Bogu, jako 
pierworodny. Zaś w sferze duchowej przychodzi wypełnić prawo i wskazać na siebie 
jako na źródło łaski dla Izraela i wszystkich narodów. Symeon i Anna prorokują, 
wielbią Boga w Dziecięciu. Wszystko nabiera kształtów obiecanych przez Ojca przed 
wiekami.

Całość tej tajemnicy przeżywana jest w rodzinie. Józef z Maryją zapisują te 
słowa i wydarzenia głęboko w swoim sercu. Mówią o nich, wracają do nich, rozważają 
je przy późniejszych małżeńskich rozmowach (być może stojąc nad śpiącym Jezusem) 
w ciszy swojego nazaretańskiego domu. Dziecię rosło w takiej atmosferze, a wszystkie 
ludzkie wartości, które Chrystus wyznawał jako dorosły, początek brały właśnie ze 
świętości TEJ Rodziny.

Jak ważne jest pamiętanie o byciu wybranym przez Boga! Jak istotne jest 
odnoszenie powołania wspólnoty rodzinnej właśnie do relacji z Nim! Oto źródło łask 
i mocy do trwania na drodze świętości.

ks. Krystian Wilczyński

Papież	Franciszek:	dzięki	Dzieciątku	Jezus	wszyscy	jesteśmy	braćmi

 „Jezus narodził się dla wszystkich. Dzięki niemu wszyscy możemy nazywać się 
braćmi: z każdego kontynentu, języka i kultury”. Papież Franciszek mówił o tym w 
orędziu  bo żonarodzeniowym wygłoszonym z  Pałacu  Apostolskiego
i transmitowanym do 150 krajów świata. Zakończyło je tradycyjne błogosławieństwo 
„Urbi et Orbi”, czyli „Miastu i S�wiatu”. Ojciec S�więty modlił się m.in. o odzyskanie 
wzajemnego zaufania pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, które, jak 
podkreślił, pozwoli zbudować trwały pokój.
Łukasz	Sośniak	SJ	–	Watykan

Tradycyjnie już orędzie wygłaszane przez Papieża w uroczystość Bożego 
Narodzenia stanowi przegląd najtrudniejszych problemów na świecie i jest próbą 
zwrócenia uwagi na najbardziej zapalne kwestie. Franciszek zaczął od nawiązania do 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

Intencje Mszalne 21.12. - 27.12.2020

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

Papież:	dzięki	Dzieciątku	Jezus	wszyscy	jesteśmy	braćmi



4. 5.

swojej najnowszej encykliki „Fratelli Tutti” i zaznaczył, że w obecnym momencie 
dziejowym, naznaczonym kryzysem ekologicznym oraz poważną niestabilnością 
gospodarczą i społeczną, pogłębioną przez pandemię koronawirusa, bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebujemy braterstwa.

„Bóg	nam	je	oferuje,	dając	nam	swojego	Syna	Jezusa:	nie	braterstwo	składające	
się	z	pięknych	słów,	abstrakcyjnych	ideałów,	mglistych	uczuć...	Nie.	Braterstwo	oparte	na	
prawdziwej	miłości,	zdolnej	do	spotkania	drugiego,	który	jest	inny	niż	ja,	do	współczucia	
z	jego	cierpieniami,	do	zbliżenia	się	do	niego	i	do	zaopiekowania	się	nim,	nawet	jeśli	nie	
jest	z	mojej	rodziny,	mojej	grupy	etnicznej,	mojej	religii.	Jest	różny	ode	mnie,	ale	jest	moim	
bratem,	moją	siostrą.	A	dotyczy	to	również	stosunków	między	narodami	i	państwami	–	
powiedział	 Franciszek.	 –	 Niech	 Dzieciątko	 z	 Betlejem	 pomoże	 nam	 zatem	 być	
dyspozycyjnymi,	szczodrymi	i	solidarnymi,	zwłaszcza	wobec	osób	najsłabszych,	chorych	
i	 tych	 wszystkich,	 którzy	 w	 obecnym	 czasie	 znaleźli	 się	 bez	 pracy	 lub	 przeżywają	
poważne	trudności	z	powodu	ekonomicznych	następstw	pandemii,	jak	również	wobec	
kobiet,	które	w	tych	miesiącach	kwarantanny	doznały	przemocy	domowej.“

Ojciec S�więty zaapelował do rządzących, szefów przedsiębiorstw oraz 
instytucji międzynarodowych, aby promowały współpracę, a nie konkurencję. Papież 
zaznaczył, że dzięki takiej postawie uda się odnaleźć rozwiązania, aby szczepionka na 
koronawirusa dotarła do każdego człowieka, szczególnie do najbiedniejszych 
i zmarginalizowanych.Zwrócił także uwagę na trudną sytuację dzieci na całym 
świecie. Zwłaszcza w Syrii, Iraku i Jemenie, płacą one najwyższą cenę kon�liktów 
zbrojnych. Franciszek modlił się, aby Boże Narodzenie stało się okresem sprzyjającym 
rozładowaniu napięć na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części Morza 
S� ródziemnego.

„Niech	 Dziecię	 Jezus	 uleczy	 rany	 umiłowanego	 narodu	 syryjskiego,	 który	 od	
prawie	dziesięciu	lat	jest	wyczerpany	wojną	i	jej	skutkami,	jeszcze	bardziej	pogłębionymi	
przez	 pandemię.	 Niech	 przyniesie	 pocieszenie	 narodowi	 irackiemu	 i	wszystkim	 tym,	
którzy	są	zaangażowani	w	proces	pojednania,	zwłaszcza	jazydom,	którzy	zostali	ciężko	
doświadczeni	przez	ostatnie	lata	wojny.	Niech	przyniesie	pokój	Libii	i	pozwoli,	aby	nowy	
etap	toczących	się	obecnie	negocjacji	położył	kres	wszelkim	formom	wrogości	w	tym	
kraju	–	modlił	się	Papież.	–	Niech	Dziecię	z	Betlejem	obdarzy	braterstwem	ziemię,	na	
której	się	urodziło.	Oby	Izraelczycy	i	Palestyńczycy	mogli	odzyskać	wzajemne	zaufanie,	
by	 szukać	 sprawiedliwego	 i	 trwałego	pokoju	poprzez	bezpośredni	dialog,	potra�iący	
przezwyciężyć	przemoc	i	typowe	dla	tego	regionu	urazy,	aby	zaświadczyć	wobec	świata	
o	pięknie	braterstwa.“

Ojciec S�więty prosił, aby gwiazda, która rozświetliła noc Bożego Narodzenia 
była przewodnikiem i otuchą dla narodu libańskiego, aby w obliczu trudności, z jakimi 
się boryka, przy wsparciu społeczności międzynarodowej nie stracił nadziei. „Niech 
Książę Pokoju pomoże przywódcom kraju odłożyć na bok interesy partykularne 
i zaangażować się, aby Liban mógł podążać drogą reform i kontynuować swoje 
powołanie do wolności i pokojowego współistnienia” – zaznaczył Franciszek.Papież 
nie zapomniał także o Górskim Karabachu. Modlił się o kontynuację zawieszenia broni 
i wsparcie dla wspólnoty międzynarodowej zaangażowanej w budowanie pokoju 

w tym regionie. Prosił także za wschodnimi regionami Ukrainy o promowanie dialogu, 
który jest jedyną drogą prowadzącą do pokoju i pojednania. Franciszek wspomniał 
także o cierpieniach mieszkańców państw afrykańskich i Ameryki Południowej.

„Niech	Boże	Dziecię	ulży	cierpieniom	mieszkańców	Burkina	Faso,	Mali	i	Nigru,	
dotkniętych	poważnym	kryzysem	humanitarnym,	u	podstaw	którego	leży	ekstremizm	
i	 kon�likty	 zbrojne,	 ale	 także	 pandemia	 i	 inne	 klęski	 żywiołowe.	 Niech	 położy	 kres	
przemocy	w	Etiopii,	gdzie	z	powodu	starć	wiele	osób	jest	zmuszonych	do	ucieczki.	Niech	
przyniesie	pocieszenie	mieszkańcom	regionu	Cabo	Delgado	w	północnym	Mozambiku,	
o�iarom	przemocy	międzynarodowego	terroryzmu.	Niech	zachęca	przywódców	Sudanu	
Południowego,	 Nigerii	 i	 Kamerunu	 do	 kontynuowania	 podjętej	 drogi	 braterstwa	
i	dialogu	–	modlił	się	Papież.	–	Niech	Odwieczne	Słowo	Ojca	będzie	źródłem	nadziei	dla	
kontynentu	 amerykańskiego,	 szczególnie	 mocno	 dotkniętego	 koronawirusem,	 który	
pogłębił	wiele	przytłaczających	go	cierpień,	często	spotęgowanych	przez	konsekwencje	
korupcji	 i	 handlu	 narkotykami.	 Niech	 pomoże	 w	 przezwyciężeniu	 ostatnich	 napięć	
społecznych	w	Chile	i	położy	kres	cierpieniom	narodu	wenezuelskiego.“

Na zakończenie Papież modlił się w intencji gnębionych klęskami 
żywiołowymi mieszkańców południowo-wschodniej Azji, a zwłaszcza Filipin 
i Wietnamu, gdzie liczne burze spowodowały powodzie o niszczycielskich skutkach 
dla rodzin zamieszkujących te ziemie, powodując śmierć wielu osób, szkody dla 
środowiska naturalnego i konsekwencje dla lokalnej gospodarki. Ojciec S�więty nie 
zapomniał także o ludzie Rohingja. Modlił się, aby nowonarodzony Jezus wniósł 
nadzieję w ich cierpienia. Papież przypomniał, że Jezus narodził się w stajni, ale 
otoczony miłością Dziewicy Maryi i świętego Józefa. Zaznaczył, że Syn Boży, rodząc się 
w ciele, uświęcił miłość rodzinną. „Moje myśli kierują się w tej chwili do rodzin: do 
tych, które nie mogą się dziś zjednoczyć, jak również do tych, które są zmuszone do 
pozostania w domu. Niech Boże Narodzenie będzie dla wszystkich okazją do 
ponownego odkrycia rodziny jako kolebki życia i wiary; miejsca gościnnej miłości, 
dialogu, przebaczenia, braterskiej solidarności i wspólnie dzielonej radości, źródła 
pokoju dla całego rodzaju ludzkiego” – zakończył Franciszek.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-12/papiez-na-urbi-et-orbi-
dzieki-dzieciatku-wszyscy-jestesmy-bracmi.html

PONIEDZIAŁEK	28.12.2020	ŚWIĘTYCH	MŁODZIANKÓW,	MĘCZENNIKÓW
6:30 + Jan Kowalik (27)
6:30 + Łucja Turowicz (28)
7:00 + Antonina Lewicka (28)
7:00 ++ Tadeusz i rodzice z obojga stron
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku i z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na Nowy Rok 2021 
7:30 ++ Władysław Brodzki w 14. rocznicę śmierci, Czesława, Władysław, Ludwika,
 Władysław, Michał, Romek, Kazimiera

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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