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 6 stycznia 2019 r. 

WW  CCIIEENNIIUU  

BBAAZZYYLLIIKKII  
PPIISSMMOO  PPAARRAAFFIIII  TTRRÓÓJJCCYY  ŚŚWW..  WW  JJAANNOOWWIIEE  PPOODDLLAASSKKIIMM  

-do użytku wewnętrznego- 

 

    
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Mt 2, 1-12 

Pokłon mędrców ze Wschodu 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 

panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo 

narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego 

gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu 

pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a 

z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 

ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W 

Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez 

Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła 

najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z 

ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu 

mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie 

mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas 

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 

rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o 

dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 

mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 

wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, 

którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, 

aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 

Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 

Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I 

otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 

kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 

nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem 

do swojego kraju. 

 

Rozważanie 

Magowie przynoszą złoto, 

kadzidło i mirrę – skarby 

przynależne królowi. Złoto 

symbolizowało to, co piękne, 

chwalebne, wartościowe. 

Oznaczało godność Jezusa jako 

króla. Kadzidło było używane 

w świątyniach podczas 

składania ofiar jako symbol 

modlitwy. Oznaczało, że Jezus 

jest Bogiem. Mirra to balsam, 

którym namaszczano zmarłych, 

a dodany do wina wzmacniał je. 

Taki napój podawano 

skazańcom. To zapowiedź męki 

Pana i Jego pogrzebu. Jezus 

otrzymał więc złoto jako król, 

kadzidło jako Bóg i mirrę jako 

człowiek. 

Nr 1 



PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  ––  77  ssttyycczznniiaa  

77..0000    11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++MMaarriięę,,  KKoonnssttaanntteeggoo,,  AAlloojjzzeeggoo,,  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

33..  ++zzaa  zzmmaarrłłyycchh  cczzcciicciieellii  NNiieeppookkaallaanneeggoo  SSeerrccaa  MMBB  ––  ooff..  CCzzcciicciieellee  

44..  ++BBoogguussłłaawwaa  DDzziięęcciioołłaa  ww  3300  ddzz  

WWTTOORREEKK  ––  88  ssttyycczznniiaa  

77..0000    11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++ZZyyggffrryyddaa  OOmmeellaanniiuukkaa  ww  99  ddzz  

33..  ++AAnnnnęę  ww  22  rr..,,  AAggnniieesszzkkęę  ww  22  rr..,,    HHiippoolliittaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  BBiilliicczzóóww,,  

FFiirrssiiuukkóóww  ––  ooff..  SSyynn  BBoogguussłłaaww  

44..  ++HHeennrryykkaa  DDaanniilleewwiicczzaa  ––  ooff..  RRooddzziinnaa  MMeellaanniiuukkóóww  

ŚŚRROODDAA  ––  99  ssttyycczznniiaa  

77..0000    11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++JJóózzeeffęę  AArrtteemmiiuukk  ww  ((rr..)),,  zzmm  zz  rrooddzz  AArrtteemmiiuukkóóww  ––  ooff..  KKoolleeżżaannkkii  

33..  ++SSłłaawwoommiirraa  MMaajjeewwsskkiieeggoo  ww  3300  ddzz  

44..  WW  iinntteennccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  nnoowweennnnyy  ddoo  MMBBNNPP  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  1100  ssttyycczznniiaa  

77..0000  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++SSłłaawwoommiirraa  ww  22  rr..,,  zzmmaarrłłyycchh  rrooddzziiccóóww  zz  oobbuu  ssttrroonn  ––  ooff..  RRooddzziinnaa  

33..  ++TTaaddeeuusszzaa  BBiilliicczzaa  ––  ooff..  ŻŻoonnaa  

44..  ++ŁŁuuccjjęę  ww  3300  rr..,,  ŁŁuuccjjęę  ii  PPiioottrraa,,  zzmm  zz  rrooddzz  AAnnddrruusszzkkiieewwiicczzóóww,,  

HHoorrddyyjjeewwiicczzóóww,,  JJuurreecczzkkóóww,,  HHrryycciiuukkóóww  ––  ooff..  ccóórrkkii  

  

PIĄTEK – 11 stycznia 

7.00 1. ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo 

2. +Helenę, Franciszka, Tadeusza – of. Kuzynka z rodziną 

3. +Sławomira Majewskiego – of. Brat z rodziną 

4. +Henryka Danielewicza – of. Rodz. z Białej Podl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOBBOOTTAA  ––  1122  ssttyycczznniiaa  

77..0000  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++ZZddzziissłłaawwaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  BBiieelleecckkiicchh,,  PPaasstteerrnnaakkóóww,,  PPaallcczzeewwsskkiicchh  

33..  ++JJaannaa  ww  2299  rr..,,  KKaazziimmiieerręę,,  zzmm  zz  rrooddzz  KKaappłłaannóóww  ii  KKoottllaarrcczzuukkóóww  

44..  ++AAnnnnęę,,  WWiikkttoorraa,,  zzmm  zz  rrooddzz  JJaańńcczzuukkóóww  ii  MMaacciieejjuukkóóww  ––  ooff..  

rrooddzziinnaa  

NNIIEEDDZZIIEELLAA  ––  1133  ssttyycczznniiaa  

88..0000  11..  ++JJóózzeeffaa  MMiittuurręę  ww  22  rr..,,  zzmm  zz  rrooddzz  MMiittuurróóww  ii  TTyysszzkkóóww  ––  ooff..  

rrooddzziinnaa  

22..  ZZaa  ddzziieeccii  oobbjjęęttee  mmooddlliittwwąą  ww  rróóżżaacchh  rróóżżaańńccoowwyycchh  rrooddzziiccóóww  

99..3300  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++SSttaanniissłłaawwaa  ww  ((rr..)),,  SSzzyymmoonnaa  ww  ((rr..)),,  zzmm  zz  rrooddzz  MMyycciióóww  ii  

WWiieellgguussóóww  

33..  ++KKaazziimmiieerrzzaa  DDeemmiiaanniiuukkaa  ww  ((rr..))  

1111..3300  11..  ++KKaattaarrzzyynnęę,,  MMiicchhaałłaa,,  FFeelliikkssaa,,  CCeeccyylliięę,,  AAnnnnęę,,  JJaannaa,,  MMaarriięę,,  

BBrroonniissłłaawwęę,,  MMeellaanniięę,,  zzmm  zz  rrooddzz  AAbbrraammcczzuukkóóww,,  GGrroobbeellóóww  ––  ooff..  

ccóórrkkaa  

22..  DDzz  ––  bbłł  ww  8800  rr..  uurrooddzziinn  MMaarriiaannnnyy  KKoocciiuubbiińńsskkiieejj  oo  BBoożżee  bbłł  ii  

ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  

1177..0000  ++BBrroonniissłłaawwęę  ww  ((rr..)),,  TTaaddeeuusszzaa,,  SSłłaawwoommiirraa,,  AAnnddrrzzeejjaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  

BBoocchheennkkóóww  ii  MMaattwwiieejjcczzuukkóóww  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

1188..0000  OO  ttrrzzeeźźwwoośśćć  ww  nnaasszzyycchh  rrooddzziinnaacchh  



 

6.01.2019 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego 

1. Dzisiaj o 12.30 wyruszymy sprzed bazyliki w Orszaku Trzech Króli. 

Uczestnicy Orszaku otrzymają korony, śpiewniki z kolędami oraz pamiątkowe 

naklejki, a dzieci dodatkowo chorągiewki. 

Zachęcamy do uczestnictwa w Orszaku w przebraniu, np. Świętej Rodziny, 

postaci biblijnych, innych świętych lub nawet rycerzy. Zakończenie o 14.30. 

Zapraszamy serdecznie całe rodziny. 

 

2. Msza św. w intencji "O trzeźwość w naszych rodzinach" za tydzień, w drugą 

niedzielę stycznia o 18.00, a po niej spotkanie Apostolstwa Trzeźwości w 

Gminnym Ośrodku Kultury. 

 

3. W  przyszły  poniedziałek  rozpoczyna  się  nowenna  przed  144  rocznicą  

śmierci  Męczenników  Podlaskich  na  którą  zapraszamy  do  Pratulina  

codziennie  na  g.  18.30.  Msza  św.  odpustowa  na  zakończenie  nowenny  

będzie  sprawowana  23 stycznia  o  g.  12.00  pod  przewodnictwem  ks.  b-pa  

Kazimierza  Gurdy 

 

4. W dalszym ciągu w naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. Msze święte w 

dni powszednie w tym tygodniu sprawowane będą tylko rano o godz. 7.00. 

Rozkład wizyty na bieżący tydzień podany jest w gazetce i wywieszony w 

gablocie na kościele. 

 

5. Za  tydzień  Niedziela  Chrztu  Pańskiego, a  potem  rozpoczyna  się  okres  

zwykły  w  Roku  Liturgicznym. 

 

6. Bóg zapłać za ofiary na kościół: Andrzej Dunajko z Ostrowa – 100 zł, 

bezimienna z Naruszewicza – 100 zł, Kazimiera i Mieczysław Plażuk z Janowa 

Podl. – 200 zł, Krystyna Jagodzińska z Janowa Podl. – 100 zł, Radosław 

Chomiuk z Jakówek – 100 zł, Kazimiera Paluch z Jakówek – 100 zł, Wiktor 

Gryglas z Nowego Pawłowa – 50 zł 

 

7. W tym tygodniu odszedł do Pana: Zygfryd Omelaniuk  

 

 

 

 

 



 

 
  

Poniedziałek, 

07.01 

09.00 Łukowiska 
 

15.00 
1  Maja  wolne zab 

 
Dominikańska 

 
Wtorek 08.01 15.00 Bandosa, Pilarki -  3A  3B 3C   

Kościuszki   

Środa,09.01 15.00 Pilarki - 5 Pilarki - 7 
 

Nowa 
 

Czwartek, 

10.01 
15.00 

Sienkiewicza   

Bakaliowa, Polna 
 

 Piątek 11.01 15.00 
Bialska- bloki  

 

.Ul.  Bialska   

  

 


