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Bóg jest dobry! 

Przyszedł na świat w 

Dzieciątku Jezus, by 

nas sobą nie speszyć, 

by nas rozbroić swoją 

miłością.  

Głębokiej 

radości i odważnego 

przyjęcia Jezusa 

Chrystusa do siebie na 

dziś i na cały Nowy Rok!  

Z modlitwą przy Żłóbku – Ks. Prob. Prał. Roman Szecówka  

ze Współpracownikami 

Franciszkańskie       
Źródło 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

 

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (Iz 9, 5) 

 

"Zstąpił z nieba Zbawiciel świata». W Betlejem, w ubogiej grocie, 

narodził się Mesjasz, oczekiwany i zapowiadany przez proroków: 

Syn Boży stał się jednym z nas. Maryja nieprzerwanie daje Go 

ludziom każdej epoki i każdej kultury: On rzeczywiście się 

narodził, aby zbawić wszystkich." ~ Jan Paweł II 

 

EWANGELIA 25.12.2022 

(J 1, 1-18) - Słowo stało się ciałem 

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 26.12.2022 

(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 1.01.2023 

(Łk 2, 16-21) - Nadano Mu imię Jezus 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, 

Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co 

im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 

zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja 

zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy 

nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, 

którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

EWANGELIA 6.01.2023 

(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 8.01.2023 

(Mt 3,13-17) - Chrzest Jezusa 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 

chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu 

odpowiedział: Pozwól 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 Mu się niebiosa i ujrzał 

Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 



A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie. 

 

EWANGELIA 15.01.2023 

(J 1,29-34) - Świadectwo Jana Chrzciciela 

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, 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 jak gołębica zstępował 

z nieba 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 nad Nim, jest Tym, 

który chrzci Duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że 

On jest Synem Bożym. 

EWANGELIA 22.01.2023 

(Mt 4,12-23) - Działalność Jezusa w Galilei 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do 

Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 

jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić 

słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga 

morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, 



ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło 

wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, 

albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok 

Jeziora Galilejskiego, 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 zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł 

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. 

EWANGELIA 29.01.2023 

(Mt 5,1-12a) - Osiem błogosławieństw 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili 

do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 

słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 

ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 

Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 



albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy 

cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają 

i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 

na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest 

w niebie. 

Opr. Marlena Sasuła 

Informacje dotyczące wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy: 

 

02.01.2023 
(poniedziałek) 

Godz. 9:00 – Ikara (numery 
nieparzyste od 165 do końca) 

03.01.2023 (wtorek) Godz. 9:00 – Gminna (numery 
nieparzyste od 5 do 99) 

04.01.2023 (środa) Godz. 9:00 – Gminna (numery 
nieparzyste od 101 do 205) 

05.01.2023 (czwartek) Godz. 9:00 – Gminna (numery 
parzyste od 6 do 82) 

06.01.2023 (piątek) UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI 

07.01.2023 (sobota) Godz. 9:00 – Zakopiańska (numery 
od 1 do końca) 

 

Informacje o następnych ulicach przekażemy w ogłoszeniach 

parafialnych w kolejne niedziele. 


