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12. – 18. 01. 2015 r. 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Ewangelia wg św. Marka 1,6b-11.  

Jan Chrzciciel tak głosił: 

„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 

Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 

zstępującego na siebie. 

A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie”. 

Księga Izajasza 42,1-4.6-7. 

To mówi Pan: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym 

mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie 

narodom Prawo. 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On 

niezachwianie przyniesie Prawo. 

Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia 

wyczekują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z 

więzienia tych, co mieszkają w ciemności". 

  



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  12. 1. 2015  
7. 00 Za ++ Elżbietę, Wiktora i Józefa oraz za ++ z pokr. 

Wtorek  13. 1. 2015 – św. Hilarego, bpa i dra K. – Wspomnienie MB 

Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Dobrodziejów 

Środa  14. 1. 2015  
7. 00 Za + ojca Józefa Dittrych, żonę Annę, ich ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ 

krewnych 

Czwartek  15. 1. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Jana Hyla, za + Krystynę Gajda, za ++ z rodz. Hyla - Gajda - Langner i 

d.op. 

Piątek  16. 1. 2015  
7. 00 Za + ojca Gerarda, za ++ z rodziny i pokr. 

Sobota  17. 1. 2015 – św. Antoniego, opata 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr o dary Ducha św. w int. ks. 

Proboszcza z ok. urodzin – Msza św. ofiarowana od Chórzystów  

- Za ++ Jadwigę i Konrada Okos, ++ rodziców i za ++ z rodzin Okos - Orlik 

oraz pokr.  

- Za ++ Agnieszkę i Piotra Kuc oraz za ++ z rodz. Kuc - Fila  

- Za + Marię Stach w 5 r. śm, za + siostrę Martę, brata Franciszka, za + żonę 

Marię, za ++ z rodz. oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz i za ++ z pokr.  

- Za + Jana Świerc, żonę Annę, syna Ludwika, synową i za ++ z rodz. Świerc 

- Ocik - Marszolek  

- Za ++ rodz. Jana i Marię Wanat, za ++ z obu str. teściów Helenę i 

Franciszka Godlewskich, wuja Aleksandra i brata Kazimierza  

- Za + Franciszka Smolin w 30 dz. po śm.  

- Za + Edytę Kubis w 30 dz. po śm.  

- Za + Lucjanę Kubica – od kuzynki Stanisławy z mężem Józefem  

Niedziela  18. 1. 2015 – II Niedziala Zwykła – Rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan  
8. 00 Do B. Op. MBNP, św. Aniołów Stróżów z podz. za otrzymane łaski, za 

szczęśliwe przeżycie ostatniej wojny i powrót całej rodziny do Ojczyzny  

oraz o dalszą opiekę i zdrowie w pew. int. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Jendryassek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych   

16. 00 Nieszpory Świąteczne 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Gerarda z ok. ur. i o Boże błog. dla całej 

rodziny 



 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Narodzenia Pańskiego  

2. Od poniedziałku pierwsza część Okresu Zwykłego. Zwyczajowo 

zostawiamy  w   świątyniach dekorację bożonarodzeniową do święta 

Ofiarowania Pańskiego  

3. W sobotę 17 stycznia Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Od 

przyszłej niedzieli 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan  

4. Czcicieli MB Fatimskiej zapraszam na Mszę św.  

Plan kolędy na najbliższy tydzień 

Poniedziałek 12. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Glogego, Piaskowa i Gozdek 

Wtorek 13. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Katarzyny (od rodziny Mylek) 

Środa 14. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. ks. Rudzkiego, Brzegowa, Myśliwca i Piastów 

Czwartek 15. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. ks. Popiełuszki od Nowej Wsi Królewskiej do rodziny Marny 

Piątek 16. 01. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Planetorza, Bassa i Jana 

Niedziela 18. 01. 2015 – godz. 12.00 

Ul. Gorzołki i Średnia 

 

Opowiadanie – Ilu o tym wie 

Napytano kiedyś Uwajsa: 

- Jak się czujesz dzisiejszego poranka? Uwajs odrzekł: 

- Czuję się jak ktoś, kto wstał rano, a nie wie, czy dożyje wieczora. 

Usłyszał w odpowiedzi: 

- Ależ wszyscy ludzie są w tej samej sytuacji! 

A Uwajs na to: 

- Z pewnością - ale ilu z nich o tym wie? 



Święty tygodnia – św. Antoni, opat 

Św. Antoni, opat (251-356), zwany w Kościele Wschodnim "Wielkim", urodził się 

w Środkowym Egipcie. Rodziców stracił wcześnie. Mając 20 lat, rozdał ubogim 

odziedziczony majątek i udał się na pustkowie, gdzie prowadził życie pełne 

umartwienia, milczenia, modlitwy. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze 

świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później 

ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert, 

A. France). Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Sława i cuda sprawiły, że 

zaczęli ściągać uczniowie, pragnący poddać się jego duchowemu kierownictwu. Po 

wielu sprzeciwach zdecydował się ich przyjąć i odtąd oaza Farium na pustyni zaczęła 

zapełniać się rozrzuconymi wokół celami eremitów (miało ich być około 6000). Owe 

wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (później także "ławrami"). Życie św. 

Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach 

chrześcijańskiego świata. 

Patron zakonu antoninów, dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, 

koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. w ciągu 

wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych. 

"Powiedział abba Antoni: Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i jeśli kogoś 

zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś 

szalony, bo nie jesteś do nas podobny." 

         Z "Księgi Starców" 

W IKONOGRAFII św. Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w długiej 

szacie mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budził temat kuszenia św. 

Antoniego. Jego atrybutami są: jeden, dwa lub trzy diabły, diabeł z pucharem, 

dzwonek, dzwonek i laska, krzyż egipski w kształcie litery "Tau", księga reguły 

monastycznej, lampa, lampka oliwna, laska, lew kopiący grób, pochodnia, świnia, pod 

postacią której kusił go szatan, źródło. 

 Humor 

Rozmawiają dwie blondynki:  

- Słyszałam, że pani mąż złamał sobie nogę, jak to się stało?  

- Robiłam właśnie obiad i poprosiłam męża, żeby poszedł do piwnicy po ziemniaki. 

Schodząc pośliznął się i tak właśnie to było.  

- To straszne. I co pani zrobiła w takiej sytuacji?  

- Makaron. 

Blondynki zbierają grzyby.  

Jedna znajduje muchomora i pyta drugiej:  

- Czy ten grzyb jest jadalny?  

Na to ta druga krzywi się z obrzydzeniem i odpowiada:  

- Nie ruszaj go, nie widzisz, że choruje na ospę. 
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