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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie mo-

dlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, 

aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych 

rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, 

ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących pol-

skim emigrantom. 

 Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszech-

nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

 W piątek Uroczystość św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, głównego patrona naszej diecezji. W tym 

dniu ze względu na uroczystość nie obowiązuje w 

naszej diecezji post od pokarmów mięsnych. 

 W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada 

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i 

módlmy się w tych dniach za naszych kochanych 

dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do 

Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym 

podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Ko-

munia św. i serdeczna pamięć. 

 W przyszłą niedzielę na sumie i po Mszy św. 

wystąpi u nas gościnie chór gimnazjalny 

„Consonans” z Wielopola oraz SP z Nawsia. 

 Za tydzień III niedziela miesiąca składka prze-

znaczona będzie na inwestycje na  cmentarzu. 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie, która sprzątała 

naszą świątynię w ubiegłym tygodniu oraz złożoną 

ofiarę. Na sobotę prosimy mieszkańców Radości. 

 W sobotę  zakończyliśmy odwiedziny duszpa-

sterskie – tzw. Kolędę wśród rodzin naszej wspólno-

ty parafialnej. Pragniemy gorąco podziękować za 

serdeczne przyjęcie i gościnę w Waszych do-

mach  Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary z tego 

tytułu. Część kolędy przekażemy na Cele diecezjal-

ne zgodnie z dekretem kurii, natomiast jako dar dla 

parafii  zakupimy trzy ornaty. 

 W intencji wszystkich odwiedzonych rodzin zo-

stanie odprawiona Msza św. 21 stycznia o 

godz.11:00. 

 Dziękujemy pięknie Druhom OSP za wczorajsze 

prace porządkowe  w kościele. 

„Kostka” znaczy „więcej!”  
„Kostka” znaczy „więcej!” – podkreślają biskupi w liście 
pasterskim z okazji Roku Świętego Stanisława Kostki. Za-
chęcają, by był to czas, w którym będziemy od siebie wię-
cej wymagać. List będzie odczytywany w polskich kościo-
łach w niedzielę 14 stycznia. 
„Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło 
usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warun-
ki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym 

chwasty słabości i 
grzechu, aby wyrosły 
piękne kwiaty i owo-
ce” – tak o św. Stani-
sławie Kostce piszą 
biskupi w liście paster-
skim z okazji przeży-
wanego w Kościele w 
Polsce Roku tego 
Świętego.  „Uwierzył 
w miłość Boga i całym 
sobą na nią odpowie-
dział” – dodają. Opi-
sują, jak św. Stanisław 
jako siedemnastoletni 
chłopak mimo sprzeci-
wu rodziców opuścił 
Wiedeń, gdzie się 
uczył i przeszedł pie-
szo ponad 600 km, 

żeby dotrzeć do przełożonego jezuitów w Bawarii i tam 
wstąpić do zakonu. 
 W liście pasterskim biskupi wyjaśniają, że oprócz ob-
chodzonej w 2018 roku 450. rocznicy śmierci św. Stanisła-
wa Kostki, ważnym motywem ogłoszenia jego roku jest też 
zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów po-
święcony młodzieży i rozeznawaniu powołania oraz 100. 
rocznica odzyskania niepodległości. „Już w 1674 roku a 
więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki, pa-
pież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego” – czytamy w liście. 
 Biskupi nawiązują też do hasła obecnego programu 
duszpasterskiego, które poświęcone jest darom Ducha 
Świętego. Stwierdzają, że nie może być lepszego patrona 
na ten rok „niż ten, który został uzdolniony przez Ducha 
Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i 



INTENCJE MSZALNE 
 

 

Poniedziałek 

7.00 †Czesława Żychowska greg. 15 

17.00  †Maria Poliwka / 3 rocz./ 

           †Waleria Czechowicz / rocz./ i Władysław 

Wtorek 

7.00 †Czesława Żychowska greg. 16 

       Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

17.00 Dziękczynna za wszelkie łaski  int. od pra-

cowników„ Szeran”  

Środa 

17. 00 †Zuzanna Świątek / 30 dzień po śmierci / od 

córki Renaty z mężem  

         †Za zmarłe siostry z Róży Józefy Poliwka 

         †Czesława Żychowska greg. 17 / poza parafią / 

Czwartek 

17. 00 †Tadeusz Ślusarczyk / 1 rocz./  

          O Boże błog. dla  pracowników „ Szeran” 

         †Czesława Żychowska greg. 18 / poza parafią / 

Piątek  

17.00 †Wiktoria Szańca / rocz./  

          †Eugeniusz Żychowski, Maria i Helena 

          †Czesława Żychowska greg. 19 

Sobota 

8.00 †Czesława Żychowska greg. 20 

        †Bronisław Marszałek od siostry Eugenii z 

mężem i rodziną 

        †Czesława Żychowska od Wolfów 

 

Niedziela 

7. 00 †Stanisław Rzońca / 11 rocz./ 

          Dziękczynna za zbiory i za łaski otrzymane w 

Starym Roku od mieszkańców Duląbki 

8. 30 †Czesława Żychowska greg. 21 

11. 00 O pociechę, zdrowie i błog. Boże 

W intencji wszystkich odwiedzonych rodzin podczas 

wizyty duszpasterskiej 

15. 00 †Ludwika i Adolf Staniszewscy  

 

 

O. Jan Filipek od 1 stycznia na Jasnej Górze od-

prawia  Msze Św. greg. za Śp. Bogumiła Ży-

chowskiego - int. od uczestników. pogrzebu. 

 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 16.00 †Bronisława Brej od sąsiadów 

Piątek 16.00 †Bronisława Brej od rodziny Kozonów 

 

Niedziela  9.45 †Józef Brej i zmarli rodzice  
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SŁOWO ŻYCIA 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzą-
cego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, 
jak mówił, i poszli za Jezusem. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spo-
tkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – 
to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wej-
rzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty bę-
dziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.                  J 1, 35-42 

niebanalny sposób”. W tym kontekście zwracają się do młodych, by 
wzięli przykład ze św. Stanisława, przygotowując się do sakramentu 
bierzmowania. 
 W swoim liście biskupi wymieniają kilka lekcji danych nam przez 
św. Stanisława Kostkę w czasie jego 18-letniego życia. Pierwsza z 
nich, to fakt, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom […], a w 
przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. Druga to 
pobożność zachowywana mimo braku zrozumienia i wyznawanie 
zasady, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”. Kolejna lekcja 
św. Stanisława na dzisiejsze czasy to wezwanie do wiernego trwania 
przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wo-
kół próbuje jej zaprzeczyć. Następna zaś, jak piszą biskupi, to wezwa-
nie do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Je-
zus nazywa „wiernością w rzeczach małych”. Ostatnią, którą wymie-
niają biskupi jest lekcja o tym, „jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i te-
raz, by żyć w wieczności”. 
Biskupi przypominają, że „to nie był młody człowiek, który nie wie, 
po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dają-
cy nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu 
szczęścia. Wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej 
czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, 
że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, 
nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. Wiedział 
też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud roz-
woju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło uspra-
wiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był 
czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby 
wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą 
na nią odpowiedział”.  
 List Episkopatu zachęca przede wszystkim młodych do tego, by 
apelowali do ludzi kultury i środków społecznego przekazu o przy-
wracanie pamięci o św. Stanisławie. Biskupi zapraszają też do piel-
grzymowania do Rostkowa, gdzie się urodził św. Stanisław, do Prza-
snysza, gdzie został ochrzczony oraz do katedry płockiej z ołtarzem 
mu poświęconym. „Młodzi, mobilizujcie waszych rodziców i duszpa-
sterzy, by nie bali się wymagać od was i od siebie „rzeczy większych” 
– czytamy w liście. 
„Więcej” – jak wyjaśniają biskupi – może oznaczać zerwanie z leni-
stwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowa-
nie trzeźwości, modlitwę za nauczyciela lub księdza, adopcję dziecka 
poczętego albo post w konkretnej intencji. Zapraszają też na poziomie 
różnych wspólnot do pogłębiania refleksji na temat życia św. Stani-
sława i wyzwań stojących przed młodymi katolikami w Polsce. 


