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Gloria in excelsis Deo! 

„Dziecię nam się narodziło!” Oby każdy z nas temu Małemu 

Dziecięciu każdego dnia otwierał drzwi swego serca. 

Pozwalajmy przemieniać Mu nasze życie i prowadzić się drogą 

wiary, zaufania i miłości. „To Dziecię to nasz Bóg”. 

Niech te świąteczne dni będą czasem przepełnionym miłością, 

spędzonym w gronie rodzinnym, czasem odpoczynku i refleksji. Z 

Bożą obecnością wkraczajmy w Nowy 2020 Rok. 

Z darem modlitwy, 

proboszcz – Ks. Roman Szecówka  

wraz ze współpracownikami 

 

 

Franciszkańskie       
Źródło 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Grudniowy czas, który już częściowo przeminął, przybliżał nas i 

przygotowywał do okresu Bożego Narodzenia. Przed nami wyjątkowy 

moment powtórnego przyjścia na świat Zbawiciela. Warto, aby w tym 

wyjątkowym czasie skierować swą uwagę ku małemu Dzieciątku, 

zrodzonemu w stajence, jednak wnoszącemu wielkie dzieje dla całej 

ludzkości.  

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” - te słowa niech będą dla nas 

motywem przewodnim w zbliżającym się czasie i tak, jak Święta Rodzina 

uciekajmy od tego, co złe i kierujmy nasze ścieżki ku lepszemu. 

 

EWANGELIA 25.12.2019 

(Mt 1, 18-25) – Narodzenie Jezusa 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 

razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 

który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 

któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 



Proroka: «oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął 

swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, 

któremu nadał imię Jezus. 

 

EWANGELIA 26.12.2019 

(Mt 10, 17-22) - Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: 

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w 

swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów 

będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was 



wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem 

godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. 

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez 

was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw 

rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z 

powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. 

 

EWANGELIA 29.12.2019 

(Mt 2, 13-15. 19-23) - Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu 

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i 

rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 



tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». 

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam 

pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego». 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie 

i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 

umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia». 

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz 

gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, 

bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. 

Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić 

słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem». 

 

STYCZEŃ 

Na początku było słowo… Słowo jest także i dzisiaj, obecne w każdym 

miejscu i wśród każdej wspólnoty. Ważne jest abyśmy dbali o to w jaki 

sposób posługujemy się naszą mową i słuchali innych z uwagą i 

zrozumieniem. Należy pielęgnować również swoje czyny i starać się, aby 

postępowanie było zgodne z kanonem zasad. Każdy z nas, tak jak Jezus i 

Uczniowie, może swoimi czynami i dobrym słowem głosić, że Jezus jest 

Panem, Synem Najwyższego, w którym Bóg ma upodobanie. 

 



EWANGELIA 5.01.2020 

(J 1, 1-5. 9-14) – O słowie 

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. 

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. 

 

EWANGELIA 12.01.2020 

(Mt 3, 13-17) - Chrzest Jezusa 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a 

Ty przychodzisz do mnie?» 

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 



wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 

otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 

gołębica i przychodzącego nad Niego. a oto głos z nieba mówił: «Ten jest 

mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

 

EWANGELIA 19.01.2020 

(J 1, 29-34) - Duch Święty spoczął na Jezusie 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie 

przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 



mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 

celu, aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak 

gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz 

Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 

Bożym». 

 

EWANGELIA 26.01.2020 

(Mt 4, 12-23) - Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 

pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, 

Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 

wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie 

jest królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 

jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię 

was  rybakami ludzi».  Oni  natychmiast,  zostawiwszy  sieci,  poszli za 



Nim. 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i 

brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 

sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za 

Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu. 

Marlena Przybylska 

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WIZYTY 

DUSZPASTERSKIEJ  

 

Data Ulica 

30.12.2019 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Ikara od numeru 1 do 91 

31.12.2019 (wtorek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 2 do 76 

02.01.2020 (czwartek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 101 do 163 

03.01. 2020 (piątek) Godz. 10:00 – Ikara – od numeru 78  do 144 

04.01. 2020 (sobota) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 146 do końca 

07.01. 2020 (wtorek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 171 do końca 

08.01. 2020 (środa) Godz. 9:00 – Zakopiańska – od 1 do końca 

09.01. 2020 (czwartek) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 5 do 99 



10.01. 2020 (piątek) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 205 do 101 

11.01. 2020 (sobota) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 6 do 82 

13.01. 2020 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 3 do końca 

(nieparzyste) 

14.01. 2020 (wtorek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 2 do końca 

(parzyste) oraz Zatokowa i Dawna 

15.01. 2020 (środa) Godz. 9:00 – Rybacka – od początku do końca po 

obu stronach 

16.01. 2020 (czwartek) Godz. 9:00 – Św. Rocha od strony Kłobucka do 

Szkoły Podstawowej nr 29 (numery nieparzyste) 

17.01. 2020 (piątek) Godz. 9:00 – Św. Rocha – od ul. Zakopiańskiej do 

końca w kierunku Kłobucka (numery parzyste) i ul. 

Spartańska 

18.01. 2020 (sobota) Godz. 9:00 – Św. Pawła – od 1 do końca (po obu 

stronach), Lidii, Winicjusza, Kosów. 

20.01. 2020 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Biała – od początku do końca (po obu 

stronach), po zakończeniu Kredowa – od początku 

do końca 

21.01. 2020 (wtorek) Godz. 9:00 – Wiolinowa  – blok nr 1, 3, i domy 

prywatne 



22.01. 2020 (środa) Godz. 9:00 – Pawia – od 1 do końca (po obu 

stronach), Flisacka 

23.01. 2020 (czwartek) Godz. 9:00 – Skwerowa – od początku do końca 

(po obu stronach) 

24.01. 2020 (piątek) Godz. 9:00 – Irysowa – od 1 do końca (po obu 

stronach) 

25.01. 2020 (sobota) Godz. 9:00 – Luba – od początku do końca (po obu 

stronach) 

27.01. 2020 (poniedziałek) Godz.11:00 – Kalinowa – numery nieparzyste (od 

początku do końca) 

28.01. 2020 (wtorek) Godz. 9:00 – Kalinowa – numery parzyste (od 

początku do końca), Podgórna 

29.01. 2020 (środa) Godz. 9:00 – Kolarska – od początku do końca (po 

obu stronach) 

30.01. 2020 (czwartek) Godz. 9:00 – Średnia od numeru 1 do końca, a 

potem ok. godz. 13:00 Spartakusa 

31.01. 2020 (piątek) Godz. 9:00 – Kiepury – numery parzyste od 2 do 

końca, potem Beskidzka – od numeru 1 do końca 

01.02. 2020 (sobota) Godz. 9:00 – Kiepury – numery nieparzyste od 1 

do końca, potem Modra 



3.02. 2020 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Jabłonowa, następnie Żurawia, 

później Gruntowa i na końcu Ks. Dzierżonia, 

potem ok. 14:00 Krzemienna 

 

Przypominamy: 

✓ Dzieci szkół podstawowych przedstawiają zeszyt do religii i 

kontrolkę z Mszy św., a klasy VII i VIII książeczkę przygotowania do 

bierzmowania. Młodzież szkół średnich przedstawia zeszyt do religii. 

✓ Woda święcona będzie na czas kolędy wystawiona przy drzwiach 

wejściowych do kościoła. 

✓ Jeśli rodzina w wyznaczonym dniu kolędy nie może być obecna, to 

można uzgodnić z księdzem inny termin kolędy. 

 

 


