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Niedziela 27 grudnia 2020 r. 
  Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

 

  Pierwsze czytanie                                                                Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 
  Czytanie z Księgi Rodzaju  

    Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: "Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim 

obrońcą; nagroda twoja będzie sowita". Abram rzekł: "o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro 

zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności 

jest Damasceńczyk Eliezer". I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u 

mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą". Ale oto usłyszał słowa: "Nie on będzie twoim 

spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził". I poleciwszy 

Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić"; 

potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo". Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za 

zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się 

brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. 

Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.                         

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                         Hbr 11, 8. 11-12. 17-19     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                             

   Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do 

ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama 

Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, 

który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na 

ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: "z Izaaka będzie dla ciebie 
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potomstwo". Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, 

na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

                                                                                                                                                                    

Aklamacja                                                                                    Hbr 1, 1-2a                
 
    Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach  

  przemówił do nas przez Syna. 

 

 

Ewangelia                                                                                                                      Łk 2, 22-40 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

    Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do 

Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem 

człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy 

Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 

zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice 

wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, 

błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według 

Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili 

się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten 

przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą 

– a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również 

prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 

siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie 

rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej 

właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

                                                                                                     Oto Słowo Pańskie.  
 

 

Rozważanie 

Dzisiejsze święto miało i ma różne nazwy. Ofiarowanie Pańskie, czasem Spotkanie Pańskie, 

a dawniej Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, bo obchodzone 40 dni po Narodzeniu Pana 

Jezusa. Nasza, polska tradycja dała mu nazwę Matki Boskiej Gromnicznej. Bardzo pięknie 
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i wymownie brzmi jego nazwa wywiedziona z języka greckiego: Hypa-pante, 

czyli spotkanie, i Heorte ton Kataroin – oczyszczenie. Jest to więc święto 

spotkania i oczyszczenia. To spotkanie i oczyszczenie dzieje się w świątyni. 

Świątynia była wówczas naturalnym i oczywistym miejscem spotkania 

z Bogiem: przynieśli Je (…) aby Je przedstawić Panu, no i też oczyszczenia: 

mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. I nie 

sposób nie zapytać teraz, czy dla nas, nasza świątynia jest równie naturalnym 

i oczywistym miejscem spotkania z Bogiem, naszego oczyszczenia? Jeśli nie, 

znaczyłoby to, że pozbawiamy nasze świątynie, obieramy im ich 

świątynność, i zamieniamy je na hale zborne religijnych mitingów. 

Gdyby skorzystać tylko z najbardziej banalnej definicji świątyni, to jest ona 

miejscem niezależnej od nas obecności Boga, a ta obecność uświęca 

to miejsce, co daje możliwość spotkania się z Bogiem. A jeśli tak, to czy 

sposób, styl naszej, także kapłańskiej obecności w naszych kościołach 

świadczy o tym, że są to dla nas miejsca Jego obecności i spotkania z Nim? 

No i oczyszczenie. Jeśli świątynia jest miejscem obecności Boga i spotkania 

z Nim, to musi też być miejscem oczyszczenia. Nikt nie jest na tyle czysty, 

by nie potrzebował oczyszczenia. To jest oczywiste, ale tylko tak poza sobą, 

zewnętrznie, czyli wszyscy inni pewno potrzebują oczyszczenia, ja 

niekoniecznie. Jeśli przestajemy potrzebować własnego oczyszczenia, 

a świątynia przestaje być po temu potrzebna, to nie będzie też miejscem 

spotkania z Bogiem, ani nawet świadomości Jego w niej 

obecności.  Na progu świątyni jerozolimskiej spotkały się trzy pokolenia: 

podeszłego już wieku Symeon i prorokini Anna, młodzi małżonkowie 

św. Józef i Maryja oraz Dziecię Jezus. Najmłodszego, jeszcze niemowlęcego, 

w przestrzeń świątyni wprowadza pokolenie rodziców i dziadków. I znów nie 

sposób nie zapytać, kiedy i kto wprowadza dziś najmłodszych w przestrzeń 

świątyni, rodzice, dziadkowie? Czy może dopiero katecheci w latach 

przedszkolno-szkolnych? 

          

                                                                          

 

Niech nowonarodzone BoŻe DzieciĄtko wniesie w ten 
nadchodzĄcy Nowy Rok same radoŚci i niesŁabnĄcĄ 
wiarĘ. Niech NOWONARODZONY Chrystus obudzi w nas to, 
co jeszcze UŚPIONE, OŻYWI TO, CO JUŻ MARTWE; NIECH 
ŚWIATŁO JEGO SŁOWA PROWADZI NAS PRZEZ ŻYCIE DO 
WIECZNOŚCI. 

 Z błogosławieŃstwem BoŻym  

                                      na kaŻdy dzieŃ Nowego Roku! 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 J 1,5-2,2 

 

Ewangelia Mt 2,13-18 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 J 2,3-11 

                                                             

Ewangelia Łk 2,22-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 2,12-17 

 

 Ewangelia Łk 2,36-40 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 J 2,18-21 
 

 Ewangelia J 1,1-18 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Lb 6,22-27 

 

 2 czytanie Ga 4,4-7 

 

Ewangelia Łk 2,16-21 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 J 2,22-28 
                                    

Ewangelia J 1,19-28 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 24, 1-2. 8-

12 

                            

2 czytanie Ef 1, 3-6. 15-

18 

                                      

Ewangelia J 1, 1-18 

             

http://www.zyczenia-swiateczne.net/nowy-rok/
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 Ogłoszenia parafialne 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i 

przeżywania przez nas świąt Bożego Narodzenia. Rodzinom Jankie i Czapla za ofiarowanie 

choinek, Elżbiecie Pietrzykowskiej za własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, Siostrze 

Julicie za przygotowanie szopki i dekoracji kościoła, ks. Tomaszowi za przygotowanie szopki 

zewnętrznej. Wspomagali klerycy Cyprian Łuszczyk i Tomasz Jurek, lektorzy Łukasz Kusy i 

Jakub i Michał Pożarowszczyk, Piotr Wieliczko, Dominik Bitner oraz Kazimierz Kudrzycki, 

Leszek Dybała, Władysław Skrzydłowski, Krzysztof Krasowski, Kamil Mazurek, Krzysztof 

Nosal i elektryk Wiesław Krawczyński. Bóg zapłać, organiście Szymonowi Szurma, służbie 

liturgicznej oraz osobom sprzątającym bazylikę. 

• Dziś po Mszy św. o godz.16.00 odbędzie się w bazylice świąteczny koncert kolęd w wykonaniu: 

Dominik Bitner- bas-baryton, Patrycja Wilgos- mezzosopran i akordeon, Julia Zagola sopran i 

gitara Szymon Szurma – pianino. Serdecznie zapraszamy. 

• Jutro o 18.00 Msza św. o łaskę poczęcia dziecka, a po niej specjalne nabożeństwo. Serdecznie 

zapraszamy małżonków borykających się z problemem niepłodności. 

• W czwartek ostatni dzień roku kalendarzowego. Ze względu na godzinę policyjną zapraszamy 

do bazyliki na godz. 16.30 z na nabożeństwo dziękczynne za kończący się rok, a o godz. 17.00 

Mszę św. z podsumowaniem życia duchowego i materialnego parafii. 

• W piątek pierwszy dzień nowego roku i Uroczystość św. Bożej Rodzicielki. Zamiast homilii 

podczas każdej Mszy św. będziemy uczestniczyć w nabożeństwie eucharystycznym. 

• Jest jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Przypominamy, że do ważności pierwszego piątku 

miesiąca potrzebny jest stan łaski uświęcającej i przyjęta w tym dniu Komunia świętej. Jeżeli 

więc nie mamy grzechów ciężkich, możemy przystąpić do Komunii św. Spowiedź dla parafian 

podczas każdej Mszy. 

• Nie będzie odwiedzin chorych w domach.   

• Nabożeństwo pierwszej soboty o godz.7.30 różaniec, 8.00 Msza św. następnie 15 minutowe 

rozważanie jednej z tajemnic różańca. 

• W najbliższą sobotę, 2 stycznia, Rycerze Maryi – uczestniczą w nabożeństwie Różaniec 

mężczyzn. W najbliższą sobotę, 5 grudnia, Serdecznie zapraszamy do bazyliki wszystkich 

mężczyzn - mężów, ojców, samotnych w każdym wieku. Modlitwa będzie miała następujący 

porządek: o godz. 8.00 Msza św., później uczestnictwo w nabożeństwie w naszym kościele, 

konferencja, a następnie modlitwa różańcowa, jako wynagrodzenie za grzechy wszystkich 

stanów w naszym narodzie oraz wszelkie akty profanacji, przekleństw na ustach wielu Polaków. 

Naszym obowiązkiem jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy 

polskich kobiet i mężczyzn, a szczególnie ojców, a także dążenie do wypełnienia Ślubów 

Jasnogórskich Narodu Polskiego. Tak jak nasi przodkowie, którzy obronili swoje rodziny i świat 

chrześcijański, tak my dzisiaj jesteśmy wezwani do obrony rodziny, wiary i Kościoła 

Katolickiego pod sztandarami Naszej Królowej. Naszą najpotężniejszą bronią jest Różaniec 

Święty i wypełnienie warunków, jakie objawiła Najświętsza Maryja Panna w Fatimie. Drodzy 

Bracia, niech Was nie zabraknie! Dajcie świadectwo swojej wiary i troski o ład moralny w 

Waszych rodzinach i w Ojczyźnie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia oraz wszystkim Gościom i Parafianom życzymy 

błogosławionego Nowego Roku. 


