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19. – 25. 01. 2015 r. 

II Niedziala Zwykła – Rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan 
Ewangelia wg św. Jana 1,35-42.  

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: 
Nauczycielu, gdzie mieszkasz?» 
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. 
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy 
Mesjasza», to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty 
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas», to znaczy: Piotr.  

Pierwszy list do Koryntian 6,13c-15a.17-20.  

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. 
Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?  
Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz 
ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a 
którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 
Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  19. 1. 2015 – św. Józefa Pelczara, bpa 

7. 00 Za + Kazimierę Godlewską w rocznicę śmierci i za ++ męża Bolesława 

Wtorek  20. 1. 2015 – św. męczenników Fabiana i Sebastiana 
7. 00 Za + Agnieszkę Zdzuj, jej rodziców, rodzeństwo, krewnych, za + Piotra 

Kurpierz, Helmuta Piechota i ich rodz. 

Środa  21. 1. 2015 – św. Agnieszki, dz. i m. – Dzień Babci 
7. 00 W int. naszych Babć i Dziadków z ok. ich święta o zdrowie i Boże błog. 

Czwartek  22. 1. 2015 – św. Wincentego, diakona i m. – Dzień Dziadka 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + matkę Marię Josek w 5 r. śm., męża Wincentego, ich rodziców, 

rodzeństwo, krewnych i za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op. 

Piątek  23. 1. 2015  
7. 00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Witola, syna Jóżefa, za ++ rodz. Jana i 

Apolonię Zdzuj, za ich ++ córki, synów, zięciów, pokr. i d.op. 

Sobota  24. 1. 2015 – św. Franciszka Salezego, bpa i dra K. 
15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Agnieszki Szywalski z ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami i o wieczny 

pokój dla zmarłego męża Huberta 

16. 00 Dz. błag. z podz. za łaski z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Marii Dragon z 

ok. 60 r. ur., za męża Gerarda, córki z rodzinami i za wnuki 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w 

int. Krystyny Lelit z ok. 75 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Za + Henryka Sieroń w dniu urodzin, jego ojca, dziadków i pokr.  

- Za + Edwarda Cholewa w 2 r. śm., jego ++ rodziców, ++ braci, teściów, 

szwagra i szwagierkę  

- Za + Manfreda Pfitzner, za ++ rodziców, brata Helmuta, synową i za + syna 

Innocentego  

- Za + Mieczysława Prokopowicz w 30 dz. po śm.  

- Za + Agnieszkę Demarczyk w 30 dz. po śm.  

- Za + Stanisława Kłosowski w 30 dz. po śm.  

- Za + Józefa Mleczek w 3 r. śm., za + syna Henryka Świtała w 30 dz. po śm.  

- Za + ojca Wiktora Kansy w rocznicę śmierci, jego + żonę Zofię, za ++ z 

pokr. Kansy - Ocik - Lax - Pasoń i za d.op.  

- Za + Jerzego Sbielut w 1 r. śm., za + żonę Monikę, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów 

Niedziela  25. 1. 2015 – III Niedziala Zwykła 
8. 00 Za + męża i ojca Karola Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i 

rodzeństwo 

10. 30 Za + Marię Bazelak w rocznicę śmierci, za męża Jana i za ++ z rodz. Labisz - 

Bazelak 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Antoniego Kempferta w 1 śm. i za ++ z rodziny 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Zachęca się do udziału w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 

się rozpoczyna w niedzielę 18 i potrwa do niedzieli 25 stycznia  

2. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

3. W środę Dzień Babci, w czwartek Dzień Dziadka. Zapraszam na Mszę św. 

w intencji naszych Seniorów w środę o godz. 7.00  

4. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. w mej intencji z okazji 

urodzin składam serdeczne podziękowania 

Plan kolędy na najbliższy tydzień 

Poniedziałek 19. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Popiełuszki (od Gai do bloku nr 70) i ul. Kasperka 

Wtorek 20. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Mała i Popiełuszki (do końca) 

Środa 21. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Jaronia (numery 2, 4 i 6) 

Czwartek 22. 1. 2015 – godz. 14.00 

Ul. Jaronia (numery 8 i 10) 

Piątek 23. 01. 2015 – godz. 16.00 

Dodatkowa kolęda dla tych, którzy w czasie kolędy byli poza domem, a 

chcieliby przyjąć księdza z wizytą  duszpasterską 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

„Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” – pod tym hasłem będzie przebiegał 

tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem materiały do 

ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii. 

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się 

cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między 

dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie 

różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, 

modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach 

inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka 

tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach 

Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania 

kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. 

 



Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z 

tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. 

Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej 

Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności 

Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują 

Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski 

Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są 

przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała 

grupa polska. 

Święty tygodnia – św. Franciszek Salezy 

Św. Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła (1567-1622). Syn hrabiego Sales 

w Sabaudii. Studia teologiczne, biblijne i prawnicze na uniwersytetach w Paryżu oraz 

Padwie zakończył doktoratem. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie, na 

co rodzice niechętnie udzielili mu zgody. Pracował w kalwińskim okręgu Chablais. 

Na murach i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. w epoce 

fanatyzmu i zaciekłych sporów objawiał wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego 

ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go "światowcem pośród 

świętych". w kontaktach z ludźmi wyznawał zasadę: "Więcej much się złapie na 

kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu". Mając 35 lat został biskupem Genewy. 

Stworzył nowy ideał pobożności - życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane 

w klasztorach, wydobył z ukrycia, aby "wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród 

świata". Ze św. Joanną de Chantal założył zakon Sióstr Nawiedzenia NMP (wizytki). 

Autor wielu pism zaliczanych do klasyki literatury francuskiej. Jego relikwie znajdują 

się w kościele Nawiedzenia NMP w Annecy. 

Doktor Kościoła. Patron wizytek, salezjanów i salezjanek; Annecy, Chabery, Genewy; 

dziennikarzy i pisarzy, prasy katolickiej. 

"Tak bardzo pragniemy czasem stać się aniołami, że zapominamy przy tym być 

dobrymi ludźmi." 

 Humor 

Mąż wraca z pracy.  

W progu wita go żona, niesamowicie uradowana blondynka.  

- Kochanie co cię tak ucieszyło, z jakiego powodu masz taki dobry humor? - pyta 

mąż.  

- Wiesz kochanie, te puzzle co mi podarowałeś 2 tygodnie temu, dzisiaj udało mi się 

skończyć układać.  

- I co? To jest taki powód do radości?  

- Ależ tak kochanie, na pudełku pisało, że od 2 do 5 lat. 

Dlaczego blondynka uśmiecha się podczas burzy?  

Bo myśli, że jej robią zdjęcie. 


