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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy
dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa
żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia
obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia,
dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa,
Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki
Bożej , przez którą spełniły się obietnice dane
całej ludzkości, związane z tajemnicą
Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymio-
tów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyń-
stwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia
rozpoczynającego się roku ma także inne
znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana
ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a
zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali
z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania
specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło
się już w starożytności chrześcijańskiej . Kościół
zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym
celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to
najstarsze maryjne święto. Podkreśla ono wagę
Jej macierzyństwa. Wprowadził je do liturgii
Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na
pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431 ).
Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego

święta dzień 11 października. Reforma
liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta,
ale podniosła je do rangi uroczystości nakaza-
nych i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano
bardzo stosowny, nie przypadkowy dzień:
oktawy Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewa-
niu hymnów dziękczynnych Wcielonemu
Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego świętej
Rodzicielce.

1 stycznia obchodzony jest także
Światowy Dzień Pokoju. Światowy Dzień
Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8
grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich
ludzi dobrej woli. Dzień ten, obchodzony w
Kościele powszechnym 1 stycznia, ma zawsze
swój temat, który wybiera papież. Z tej okazji
papież kieruje do wszystkich ludzi dobrej woli
orędzie.



1. Dziś Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
Zapytajmy: z jakim przesłaniem wysyła nas Kościół w Nowy Rok? Przesłanie to zawarte jest
w czytaniach mszalnych przeznaczonych na dzień 1 stycznia. Przypomina nam w nich, że dzięki
Chrystusowi otrzymaliśmy przybrane synostwo Boże i możemy zwracać się do Boga tym
cudownym słowem – Ojcze. Dalej , każe nam iść w Nowy Rok z imieniem Jezusa na ustach.
W tym bowiem dniu takie Chrystusowi nadano imię. Mamy też iść pod opieką Bożej Rodzicielki
Maryi i tak jak Ona zachowywać i rozważać w swoim sercu Boże prawdy. I nie tylko
zachowywać, ale i głosić jak pasterze, którzy znaleźli Dziecię położone w żłobie, a później
o Nim opowiadali. Ale to nie wszystko. Mamy iść w Nowy Rok z Bożym błogosławieństwem.

Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzę w nowym roku wszelkiej pomyślności:
zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg
Wam w tym – 2012 roku – błogosławi i udziela swej mocy. Szczęść Boże.

2. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odmówienie lub
odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy,
Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

3. Dzień dzisiejszy – to również z woli papieża Światowy Dzień Modlitw o Pokój . W naszych
modlitwach pamiętajmy więc i o tej ważnej dla wszystkich intencji.

4.W piątek – pierwszy piątek miesiąca – będziemy przeżywać uroczystość Objawienia Pańskiego,
tradycyjnie nazywaną uroczystością „Trzech Króli”. Msze Świętę w tym dniu o godzinie 8:00
i 11 :00. W czasie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy kadzidło i kredę. Składka zbierana
w tym dniu w kościele przeznaczona będzie na potrzeby misj i.

5.W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, i pierwsza sobota
miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Za sprzątanie Kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Zatwarnickiej Anieli
i Zatwarnickiej Teresie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krauze Janinę i Krakowską
Agnieszkę.

7.W tym roku wizyta duszpasterska będzie miała następujący przebieg:
• 03.01 .2012 (wtorek) od Państwa Granatów do Państwa Michno
• 04.01 .2012 (środa) od Pana Franciszka Krakowskiego do Państwa Konopka
• 05.01 .2012 (czwartek) od Państwa Podstawskich do Pani Melanii i w stronę kościoła
• 09.01 .2012 (poniedziałek) od Państwa Froń do krzyżówki
• 10.01 .2012(wtorek) Polana Ostre od Państwa Lewandowskich w kierunku krzyżówki.
Kolęda będzie się rozpoczynać od godz. 1 2:00.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Mieczysław Galica, Genowefa Borzęcka, Angela Hermanowicz, Edward Borzęcki, Kacper Podstawski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00
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