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Przyszedłem na świat jako światło, 

aby każdy, kto we Mnie wierzy,  

nie pozostawał w ciemności. 

J 12,46 

 

Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia, życzymy, aby przyjście na 

świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, 

pokój, nadzieję i miłość. Niech Boża 

Dziecina oświeca drogi codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.  

Niech Nowonarodzony Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze 

uśpione, ożywi to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi 

nas przez życie do wieczności. Niech Nowy Rok będzie czasem  

dobrych decyzji oraz wzrastania w łasce u Boga i u ludzi. 

Ks. Proboszcz Roman Szecówka i Duszpasterze 

Franciszkańskie       
Źródło 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Radość płynąca z Narodzenia Pańskiego, które przeżywaliśmy 

w ostatnim czasie niech będzie umocnieniem na nowy rok 

kalendarzowy. Czas ten postarajmy się aby był przepełniony dobrocią 

płynąca prosto z serc, a postanowienia noworoczne, które często sobie 

stawiamy jako cel do zrealizowania, niech będą podjęte w celu 

poprawienia naszych słabości. 

 

EWANGELIA 2.01.2022 - Wersja dłuższa 

(J 1, 1-18) - Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 

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. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby 

zaświadczyć o światłości. 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. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy 

Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, o Nim pouczył. 

 

EWANGELIA 6.01.2022 

(Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 

oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest 

nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 

Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 

Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 

gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem 



judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio 

Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 

Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich 

dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 

rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je 

znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». 

Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, 

aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy 

ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 

Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I 

otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się z powrotem do swojego kraju. 

 

 

EWANGELIA 9.01.2022 

(Łk 3, 15-16.21-22) - Chrzest Jezusa 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 

sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 

wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie 



was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował 

do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się 

niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby 

gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem 

umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 

 

EWANGELIA 16.01.2022 

(J 2, 1-11) - Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 

wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 

Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po 

brzegi. 

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu». Ci więc zanieśli. 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a 

nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 



człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 

Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

EWANGELIA 23.01.2022 

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21) - Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 

dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku 

byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 

zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 

dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. W owym czasie: 

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 

całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł 

miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 

uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». 



Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 

synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś 

spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 

 

EWANGELIA 30.01.2022 

(Łk 4, 21-30) - Jezus odrzucony w Nazarecie 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy 

przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z 

ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» 

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, 

co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów 

było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte 

przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 

kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy 

w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 

Naaman». 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się 

z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na 



której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, 

przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

opr. Marlena Sasuła 

Ks. Abp Wacław Depo udzielił wiernym przebywającym na 

terenie archidiecezji częstochowskiej dyspensy od obowiązku 

zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 

31 grudnia 2021 roku. 

Wizyta duszpasterska – kolęda, w tym roku będzie miała 

inny charakter, nie będziemy odwiedzać mieszkańców w domach. 

W dwie kolejne niedziele – 16 i 23 stycznia – o każdej godzinie będą 

odprawiane dwie Msze św. – jeden kapłan będzie odprawiał Msze 

św. według wcześniej zamówionej intencji na dany dzień, a drugi 

kapłan będzie modlił się i odprawiał Mszę św. w intencji rodzin z 

poszczególnych wyznaczonych na tą godzinę ulic.  

W niedzielę 16 stycznia zapraszamy mieszkańców ulic: 

Godz. 8:00 – Ikara (numery nieparzyste od 1 do 233b), Spartańska 

Godz. 10:00 – Ikara (numery parzyste od 2 do 214) 

Godz. 12:00 – Gminna (cała), Wiolinowa 

Godz. 17:00 – Luba, Kolarska, Skwerowa, Modra, Krzemienna, 

Beskidzka 

W niedzielę 23 stycznia zapraszamy mieszkańców ulic: 

Godz. 8:00 – Kiepury, Rybacka, Tęczowa, Gruntowa, Kalinowa, 

Jabłonowa, Podgórna, Żurawia 

Godz. 10:00 – Św. Pawła, Spartakusa, Biała, Kredowa, Ks. 

Dzierżonia, Ligii, Kosów, Winicjusza 

Godz. 12:00 – Odrodzenia, Dawna, Zatokowa, Zakopiańska 

Godz. 17:00 – Pawia, Flisacka, Średnia, Irysowa, Św. Rocha 


