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PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

Z Z Z Z KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI KSIĘGI SSSSYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESAYRACYDESASyr 3,2-6.12-14 

Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami utwierdził. 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 

a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 

a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. 
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 

nie zasmucaj go w jego życiu. 
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 

nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

PSALMPSALMPSALMPSALM    RESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYRESPONSORYJNYPs128 
REFREN: Błogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi PanaBłogosławiony, kto się boi Pana    

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, 
kto chodzi Jego drogami. 
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
we wnętrzu twojego domu. 
Synowie twoi jak sadzonki oliwki 
dokoła twojego stołu. 

Oto takie błogosławieństwo dla męża, 
który boi się Pana. 
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, 
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. 

Z Z Z Z LISTU LISTU LISTU LISTU ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO ŚWIĘTEGO PPPPAWŁA AWŁA AWŁA AWŁA AAAAPOSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO POSTOŁA DO KKKKOLOSANOLOSANOLOSANOLOSANKol 3,12-21 

Bracia: 
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne 
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i 
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: 
jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A 
sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też 
zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z 
wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w 
waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie 
żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 
we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 
dzieci, aby nie traciły ducha. 

AKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAAKLAMACJAKol 3,15a.16a Alleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, allelujaAlleluja, alleluja, alleluja 
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, 

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. 

SŁOWA SŁOWA SŁOWA SŁOWA EEEEWANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG WANGELII WEDŁUG ŚWŚWŚWŚW....    ŁŁŁŁUKASZAUKASZAUKASZAUKASZAŁk 2,41-52 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 
Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?». 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 
CHRYSTUS MIĘDZY NAUCZYCIELAMI, PRETI, Gregorio (1603, Taverna – 1672, Rzym), ok. 1665, olejny 

na płótnie, 120×161.9 cm, National Gallery, Londyn; źródło www.nationalgallery.org.uk 

PATRON TYGODNIA:    ŚWŚWŚWŚW....    BBBBAZYLI AZYLI AZYLI AZYLI WWWWIELKIIELKIIELKIIELKI    
Urodził się w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej w 
Cezarei Kapadockiej w 329. Wielu członków jego 
rodziny dostąpiło chwały ołtarzy: babka Makryna, 
rodzice Bazyli i Emelia, bracia Grzegorz z Nyssy i 
Piotr z Sebasty i siostra Makryna Młodsza. 
Ojciec Bazylego był retorem i prowadził własną 
szkołę. Po jej ukończeniu Bazyli na dalsze studia udał 
się do Konstantynopola i Aten. W 356 Bazyli objął 
katedrę retoryki po swoim ojcu i przyjął chrzest. 
W latach 357-359 odbył podróż po ośrodkach życia 
pustelniczego i mniszego na Wschodzie: Egipcie, 
Palestynie, Syrii i Mezopotamii. Po powrocie rozdał 
swoją majętność ubogim i założył pustelnię w 
Neocezarei nad brzegami Iris, gdzie przyłączył się do 
niego Grzegorz z Nazjanzu. Razem sporządzili 
zestaw fragmentów pism Orygenesa (Filokalia), a 
Bazyli zaczął pisać Moralia i zarys Asceticon - 
przyszłej reguły bazyliańskiej. Ideałem życia 
monastycznego Bazylego była braterska wspólnota, 
poświęcająca się ascezie, medytacji oraz służąca 
Kościołowi poprzez naukę wiary (poznawanie 
tajemnic Objawienia i obronę przeciw herezjom) oraz 
działalność duszpasterską i charytatywną. 
W 364 przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity 
Cezarei Euzebiusza, a po jego śmierci został 
wybrany jego następcą (370). Jako arcybiskup 
wykazał talent męża stanu, administratora i 
duszpasterza, dbającego o dobro swojej owczarni. 
Bronił jej niezmordowanie słowem żywym i pismem 
przed skażeniem herezji ariańskiej. Rozwinął szeroką 
działalność dobroczynną, budując na przedmieściach 

Cezarei kompleks budynków dla biednych i podróżujących (tzw. Bazyliada). 
Zmarł w 379. Jego relikwie przeniesiono do Konstantynopola. Obecnie znajdują 
się one w Brugii (Belgia), przewiezione tam przez Roberta II (1093-1111). 
Pozostawił bogatą spuściznę literacką: szereg pism dogmatyczno-ascetycznych, 
homilii i 350 listów. Był jednym z głównych kodyfikatorów życia zakonnego 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie chrześcijaństwa (miał ogromny wpływ 
na św. Benedykta z Nursji). Poprzez Asceticon stał się ojcem i prawodawcą 
monastycyzmu wschodniego. Jest twórcą liturgii wschodniej. W Kościele 
Wschodnim doznaje czci jako jeden z czterech wielkich Ojców Kościoła. Na 1600-
lecie śmierci św. Bazylego Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Patres Ecclesiae w 
1980. Jest patronem bazylianów i sióstr św. Krzyża. (uroczystość 2 stycznia) 

il. ŚW. BAZYLI WIELKI (fragm.), poł. XI w., tempera na desce, 110×75 cm, galeria ikon, Ohrid; źródło 
www.soros.org.mk 

 

Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, 
żydowskie życie religijne poddane Prawu Bożemużydowskie życie religijne poddane Prawu Bożemużydowskie życie religijne poddane Prawu Bożemużydowskie życie religijne poddane Prawu Bożemu222Por. Ga 4, 4, życie we wspólnocie. , życie we wspólnocie. , życie we wspólnocie. , życie we wspólnocie. 2427 O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był "poddany"  O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był "poddany"  O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był "poddany"  O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był "poddany" 
swoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w lataswoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w lataswoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w lataswoim rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi"ch i w łasce u Boga i u ludzi"ch i w łasce u Boga i u ludzi"ch i w łasce u Boga i u ludzi"Łk 2, 51-52....     [KKK, 531] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 31.XII (niedziela): Msza św. na zakończenie roku i 
nabożeństwo adoracyjne dziękczynno-przebłagalne za 
mijający rok 2006 o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 1.I (poniedziałek): Nowy Rok 2007. Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI. Msze św. o 8:45, 10:30, 12:00 i 
18:00. Jest to uroczystość obowiązująca: każdy 
chrześcijanin ma obowiązek uczestniczyć we Mszy św. pod 
karą grzechu ciężkiego. W tym dniu można uzyskać odpust 
zupełny za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu 
Duchu przyjdź”. 

 5.I (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. Na Mszy św. o 18:00 
uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Msza św. dla dzieci 
o 15:45. Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed każdą 
Mszą św. 

 6.I (sobota): Uroczystość Objawienia Pańskiego – TRZECH 
KRÓLI. Jednocześnie 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. Msze św. o 
8:45, 10:30 i 18:00. Poświęcenie kadzidła i kredy podczas 
każdej Mszy św. Jest to także uroczystość obowiązująca. 

 7.I (niedziela): ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. Zakończenie 
liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. Po sumie 
comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 7.I (niedziela): Jedną z pięknych polskich tradycji jest wspólne 
śpiewanie kolęd. Dlatego Księża zapraszają wszystkich na 
„ZYGMUNTÓWKI”, czyli kolędowanie parafialne, po Mszy św. 
wieczornej o 18:00. Ma być to czas wspólnego 
przebywania, słuchania oraz śpiewania kolęd i pastorałek; 
poszczególne utwory animować będą osoby i grupy 
związane z naszą parafią. Po wspólnym kolędowaniu, by 
spotkaniu nadać rodzinną atmosferę, w domu 
rekolekcyjnym serwowane będzie ciasto i ciepła herbata! 

 Chrzty w styczniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 28.I, na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 20.I w kancelarii. Przygotowanie 
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych 21.I po sumie, w 
kościele. 

 W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę duszpasterską 
mieszkańcom następujących wiosek: 

 2.I (wtorek): Osiedle Brześce, od 15:30 
ul. Jesionowa i Osiedlowa no4 i 6: 1szy ksiądz 
ul. Osiedlowa no8 i 10: 2gi ksiądz 

 3.I (środa): Brześce, od 9:30 
strona szkoły, od Kawęczyna do szkoły: 1 ksiądz 

3.I (środa): Łyczyn i Słomczyn, od 15.30 
ul. Łyczyńska: 1 ksiądz 

 4.I (czwartek): Brześce, od 9:30 
strona dawnego PGR-u: 2 księży 

 5.I (piątek): Brześce, od 9:30 
od Konstantynówki do szkoły: 1 ksiądz 

5.I (piątek): Kawęczynek, od 9:30: 1 ksiądz 
Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 

W tym roku ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone 
zostaną na renowację ołtarza Matki Bożej. Za wszystkie 
ofiary z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. 

 Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich. 
WITAMY! 
25.XII.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęci zostali, w sakramencie Chrztu Świę tego: 

Sebastian GŁADECKI, Gassy 
Adam MARGOL, Podłęcze 

Maja Otylia MUSZYŃSKA, Podłęcze 
Pola OKLEJ, Gassy 

Aleksandra ŻUKOWSKA, Obory 
Jakub PAWŁOWSKI, Kawęczyn 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

HYMN DO NIEPOCHWYTNOŚCI 
Dzięki Ci, Boże, 
za tę żarliwą pajęczynę, 
która mnie chwyta, 
rwie się i wiąże 
moje ręce i słowa, 
aż skulonego w kłąb, 
bzyczącego ostatnią modlitwę 
przeszyjesz światłem 
nowego Jeruzalem 

Dzięki Ci za wszystko, 
co nieuchwytnie 
jak horyzont stawia mnie w 

środku 
Twojej wyczuwalnej uwagi. 

Dzięki 
za Twoją nieobecność w 

dosłowności 
także biblijnej, 
za to, że nawet 
z najświętszych ksiąg wychodzisz 
obronnym tchnieniem, 
pod kluczem kluczysz 
jak w tabernakulum 
złoty węgorz blasku. 

Że tak sucho trzeszczą 
zasuwy dogmatów, 
a tak cicho i bezwiednie 
rodzisz się w Betlejem 
rozpaczy. 

Zbigniew JANKOWSKI (ur. 1931, Bydgoszcz) 

PIĘKNA DZIEWICA Z REGENSBURGA, ALTDORFER, Albrecht (ok. 1480, Danube – 1538, Regensburg), 

1519/1520, drewno, 33.9×24.6 cm, National Gallery of Art, Waszyngton; źródło www.nga.gov 

POLSKIE MADONNY – MARKOWICKA PANI KUJAW 
Gotycka, łaskami słynąca figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus, pochodzi z Trzebnicy z 
XIV/XV w. (wys. 105 cm). Stamtąd, dzięki 
siostrom Norbertankom, trafiła do Strzelna, a 
potem do Markowic. Ok. 1630 w czasie 
szalejącej zarazy nastąpiły liczne uzdrowienia 
chorych. Powołana komisja w 1635 uznała 32 
z nich za cudowne. W 1643 Sanktuarium 
oddane zostaje pod opiekę ojcom Karmelitom 
Trzewiczkowym. W czasie rozbiorów 
Markowice włączono do zaboru pruskiego, 
likwidując klasztor i usuwając z niego 
zakonników. Po I wojnie światowej Sanktu-
arium powierzono Misjonarzom Oblatom Maryi 
Niepokalanej. W 1939 następuje kolejne 

cudowne ocalenie ludności od śmierci z rąk okupanta niemieckiego. 
Figura zostaje ukryta, ale kościół splądrowany i przeznaczony na warsztat 
samochodowy. Po wojnie cudowna Figura powróciła, na dawne miejsce, 
do Sanktuarium, powrócili i Misjonarze Oblaci… Matka Boska koronowa-
na została 27.VI.1965 przez Stefana kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski. 
adres: Markowice 5, 88-320 Strzelno, www.markowice.parafia.info.pl 

MMMM SZ E  SZ E  SZ E  SZ E  ŚŚŚŚW IW IW IW IĘĘĘĘTETETETE     
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KKKK SISISISIĘŻĘŻĘŻĘŻAAAA     
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ 
KKKK A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  A N CE LA RIA  PPPP A RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNAA RA FIA LNA  tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 
Dni powszednie 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

Niedziela i święta: nieczynna 
E-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


