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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 29.12.2013 r.  

8.00 + Stanisław (10 rocz. śm.) 

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Hani z okazji 1 rocznicy urodzin z 
prośbą o łaski i opiekę Matki Bożej 

11.00 + Zofia (47 rocz. śm.); zm. z rodz. Okonek, Łaskowskich 

12.30 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Abp Andrzeja 
Dzięgi. 

19.00 + Stanisław Słupski (2 miesiące po śmierci) 

Poniedziałek: 30.12.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Władysława, Jerzy, Hanna, Rafał 

Wtorek: 31.12.2013 r. 

18.00  

Środa: 01.01.2014 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

9.30  

11.00 Za parafian 

12.30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Tomasza z okazji urodzin oraz 
opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny 

19.00  

Czwartek: 02.01.2014 r. 

18.00  

Piątek: 03.01.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 04.01.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 05.01.2014 r. 

8.00  

9.30  

11.00 + Kazimierz Burnejsko (30 dni po pogrzebie) 

12.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Liliany i ro-
dziny Jaszczuk oraz Bisaga i Wojtanowskich 

19.00  
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Numer: 44/2013  

Symbolika drzwi kościoła 
W starożytności pojęcie otwarcia i zamknięcia było popularną metaforą  

i ważnym wyobrażeniem religijnym. Dla ludzi dawnych epok przekroczenie pro-

gu, przejście drzwi kryło w sobie tajemnicę, stąd rytuał przejścia, rytuał gościn-

ności. Wejście to coś poważnego i uroczystego, coś co staje się rytuałem. Sakral-

ność bramy, przejścia, najpełniej obrazuje świątynia, przed którą znajdujemy 

tzw. strażników progu w postaci posągów lwów, smoków, sfinksów, łuczników, 

półbogów czy nawet bogów. To ich zadaniem było przypomnieć wchodzącemu: 

uważaj gdzie wchodzisz, pomyśl jaki próg przekraczasz, wchodzisz w strefę sa-

crum! Dlatego to co na zewnątrz, ściana frontowa, fasada, a nade wszystko sam 

portal są elementami pełniącymi funkcje znaku zewnętrznego o charakterze sa-

kralnym. Brama, wejście oddziela dwie przestrzenie, dwa światy - rzeczywistości 

zewnętrznej profanum i przestrzeni nadprzyrodzonej sacrum. Ten krótki odcinek 

oddzielający dwa światy stanowi niezwykły moment. 

Brama kościoła, to brama niebieska, przedsmak Królestwa Niebieskiego. 

Symboliczne i bogate w treść znaczenie bramy znajdujemy w tekstach biblijnych 

Starego i Nowego Testamentu. Przypomnijmy kilka wybranych tekstów. W 

Księdze Rodzaju Jakub mówi o bramie do nieba, miejscu, gdzie we śnie widział 

drabinę, po której wstępowali i zstępowali aniołowie. Podobne św. Jan w Apoka-

lipsie przywołuje widzenie drzwi otwartych w niebie, przez które wejrzał w ta-

jemnice zaświatów. Drzwi otwarte i zamknięte w znaczeniu eschatologicznym, 

to przyjęcie lub nie do Królestwa Niebieskiego: Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro 

Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie koła-

tać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam!. Podobna myśl towarzyszy przypowie-

ści o dziesięciu pannach. Eschatologiczny i mistyczny sens mają słowa skierowa-

ne do anioła Kościoła w Laodycei: Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto posłyszy 

mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał .  Najgłębsza 

symbolika bramy zawarta zostaje w słowach samego Chrystusa: Ja jestem bra-

mą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. Tu brama staje się mistycz-

nym symbolem Chrystusa. Przez Chrystusa jedynego Pośrednika zbawienia 

otwiera się przed nami niebieskie Jeruzalem, miasto święte, nowy świat odrodzo-

ny i przemieniony przez Jego misterium paschalne. W tę rzeczywistość może 

wejść człowiek jeśli otworzy bramę kluczem wiary. (A. Krzystek, Drzwi jubile-

uszowe) 
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Liturgia słowa –29.12.2013 r. Niedziela Świętej Rodziny 

I czytanie (Syr 3,2-6.12-14) Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa mat-
ki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grze-
chów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, ra-
dość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłucha-
ny. 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 wyrozu-
miałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie 
względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów za-
mieszka u ciebie.  

II czytanie (Kol 3,12-21) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiło-
wani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, 
cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli-
by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak  
i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią do-
skonałości. 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 Bo-
gu 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 w Panu. 
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.  

Ewangelia (Mt 2,13-15.19-23) Gdy Mędrcy odjechali, 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 szu-
kał 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 zie-
mi 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 strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam 
osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Naza-
rejczykiem.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.12.2013 r. 

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2013 roku, jest świętem Świętej Ro-

dziny z Nazaretu. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze 

powołanie do życia w rodzinie. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach nasze 

rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Dzisiaj Mszy św. o godz. 

1230 przewodniczyć będzie Ks. Abp Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej 

Dzięga, który dokona też aktu poświęcenia nowych drzwi do kościoła – „Porta Fide-

i”, które są wotum parafian za otrzymane łaski w Roku Wiary. 

2. We wtorek, 31 grudnia podczas Mszy św. o godz. 1800 będziemy dziękować Bogu 

- Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie do-

znali.  Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i 

naszej Ojczyzny. 

3. 1 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi Msze św. sprawowane 

będą według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 800. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu 

zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Róża-

niec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy 

się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca - spo-

wiedzi święta pierwszopiątkowa od godz. 1700. Ze względu na kolęd duszpasterską w 

styczniu nie ma odwiedzin chorych; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony 

Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. 

6. W środę 1 stycznia oraz przez czas kolędy biuro parafialne będzie zamknięte. 

Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

7. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 stycznia po Mszy św. o godz. 930. 

Tego dnia po Mszach św. zbierane będą datki na obiady dla dzieci i młodzieży z na-

szej parafii oraz na rzecz misji i misjonarzy. 

8. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 7 stycznia 2014 

r., tj. po Uroczystości Objawienia Pańskiego. 

9. Zachęcamy do korzystania z daru Mszy świętej, której nieskończona wartość wy-

pływa z zasług Chrystusa.  Prośmy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo i opiekę w 

nowym roku. 

10. Niech w roku 2014 Jezus Chrystus wspiera nas na drodze wiary, a Ta, która prze-

wodzi nam w wierze – Maryja Matka Boga roztoczy nad nami swoją opiekę.  

Proboszcz 


