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IV Niedziala Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Marka 1,14-20.  

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: 

«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto 

jesteś: Święty Boży». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». 

Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

Pierwszy list do Koryntian 7,32-35.  

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o 

sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. 

Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się 

przypodobać żonie. 

I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy 

Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o 

sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście 

godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  2. 2. 2015 – Ofiarowanie Pańskie – Matki Boskiej 

Gromnicznej – Dzień Życia Konsekrowanego 
7. 00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Kubis i za ++ z rodzin oraz za pokr. 

18.00 Za + Jana Klik w 16 r. śm., za + żonę Marię, rodziców, teściów, brata 

Franciszka i d.op.   

Wtorek  3. 2. 2015 – św. Błażeja, bpa i m. 
18. 00 Za + matkę Jadwigę Gabriel w 3 r. śm., za + ojca Gerharda, za ++ z rodz. 

Gabriel - Warzyc - Wojewoda 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania dla kl. I i II Gimnazjum 

Środa  4. 2. 2015  
7. 00 O zdrowie i Boże błog. w intencji Kazimierza, Krystyny i całej rodziny 

Czwartek  5. 2. 2015 – św. Agaty, dz. i m. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe powołania kapłański i zakonne i za powołanych  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej w pew. int. z ok. urodzin  

- Za + Jana Kurc, żonę Marię, syna Joachima i za ++ z rodz. Kurc – Bregula  

Piątek  6. 2. 2015 – św. Pawła Miki i Towarzyszy – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za nasze Rodziny i w int. naszych 

Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Huberta Ocik w 30 dz. po 

śm. – który zmarł za granicą 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  7. 2. 2015 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

14. 00 Ślub i Msza św. Magdalena Nocoń i Michał Sikora 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna  - intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Gabrieli z ok. 60 r. ur. 

oraz za męża z pr. o zdrowie i Boże bł.  

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

int. Grzegorza z ok. 42 r. ur., za żonę Iwonę i za dzieci z pr. o Boże błog.  

- Za + Jerzego Smolin w rocznicę śm., jego ++ rodz. i teściów Jana i Marię  

Bazelak , ++ dziadków  z obu str., za + zięcia Zygmunta Klepert i jego ++ 

rodziców  

KONCERT TRZECH CHÓRÓW: PARAFIALNEGO, PRAWOSŁAWNE-

GO I EWANGELICKIEGO 

Niedziela  8. 2. 2015 – V Niedziala Zwykła 
8. 00 Za + matkę i babcię Rozalię Matuszek, za + matkę Teresę Walesa w 13 r. 

śm., za pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Annę i Franciszka Piechota i za ++ z rodzin Piechota – Matejka, pokr. i 

d.op.   

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Gertrudę Krupop w 30 dz. po śm.   



 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Seminarium duchownego i  

instytucji diecezjalnych  

2. W poniedziałek 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego zbiórka na 

klasztory klauzurowe. W tym dniu czcimy Jezusa Chrystusa, który jest 

światłością świata i Jego Matkę Najśw. Maryję Pannę. Tradycyjnie  

nazywa się to święto MB Gromnicznej .W tym dniu błogosławieństwo 

świec i procesja ze świecami . W tym dniu przypada Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego  

3. We wtorek  przypada wspomnienie św. Błażeja. Udziela się w tym dniu  

błogosławieństwa gardła ku jego czci. W poniedziałek na wieczornej Mszy 

św. będzie także udzielane to błogosławieństwo  

4. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

5. W czwartek  przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 

Błogosławieństwo wody i chleba ku jej czci  

6. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

7. Dnia 7 lutego  br. w sobotę odbędzie się koncert ekumeniczny trzech 

chórów  „OKTOICH „ przy cerkwi Cyryla i Metodego we Wrocławiu i 

Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu  Wrocław, 

„JUBILATE  DEO” –Chóru ewangelickiego z Mysłowic i naszego Chóru 

parafialnego – już dziś serdecznie zapraszam  

8. Zakończyła się tegoroczna kolęda. W imieniu własnym jak i ministrantów 

chciałbym podziękować za spotkania w Waszych domach i Rodzinach. 

Bóg zapłać za serdeczność, za podejmowanie nas różnymi posiłkami od 

obiadu aż po kolację i za bardzo fajny klimat spotkań ze swoim pasterzem. 

Za wszystko, szczególnie za życzliwość i dobroć składam serdeczne Bóg 

zapłać. Odwiedziłem  ponad 700 rodzin 

 

Chór Oktoich 

Chór Męski OKTOICH Cerkwi Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu 

powstał we wrześniu 1991 roku. Chór kontynuuje wielowiekową muzyczną tradycję 

prawosławia , wykonując utwory z obszaru tradycji bizantyjskiej od IX do XX w.  

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@prawoslawie


Jest laureatem prestiżowych festiwali muzycznych (Hajnówka - Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Częstochowa - Gaude Mater, Moskwa, Ostrawa, 

Monachium, Berlin i in.).  

Uświetnia swym śpiewem liczne uroczystości Cerkwi Prawosławnej, m.in. 

z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, oraz Patriarchą Moskwy i całej Rusi 

Aleksym II, a także nabożeństwa ekumeniczne, m.in. z Papieżem Janem Pawłem II.  

W 2002 roku Chór OKTOICH został laureatem prestiżowej, ekumenicznej nagrody 

św. Brata Alberta. 

Chór Jubilate Deo 

Historia chóru Jubilate Deo sięga czasów dawniejszych niż 60 lat, przełomu XIX i XX 

wieku. W czasie wojny Chór zawiesił działalność i wznowił ją po przerwie – po II 

wojnie światowej dzięki zaangażowaniu Adama Korfantego. W kolejnych latach pracę 

dyrygenta wspierał też (nieżyjący już) prof. Mirosław Bliwert – muzyk, pedagog i 

organista parafialny, który stworzył dla Chóru wiele znakomitych kompozycji. 

Joanna Bliwert – Hoderny objęła dyrygenturę po A. Korfantym w 1987 roku. Od 

początku lat 90 – tych Chór stale współpracuje z instytucjami kulturalnymi miasta – z 

Mysłowickim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miasta Mysłowice czy Muzeum Miasta 

Mysłowice. Chór ma na swoim koncie artystycznym trzy nagrane płyty z muzyką 

religijną. 

 

Święty tygodnia – św. Ryszard, król 

Św. Ryszard, król. Znany również pod imieniem: Ryszard Pielgrzym, Ryszard ze 

Szwabii. 

Urodził się prawdopodobnie w Southampton. Król Wessexu, choć niektóre źródła 

podają, że był królem Saksonii. Ojciec św. Willibalda, św. Winebalda i św. Walburgi. 

Jego żoną była św. Bonna (Wunna). 

Nie wiadomo jak długo panował i dlaczego zrezygnował z władzy. Legendy podają, 

że do rezygnacji nakłoniła go pokora. Wraz z synami wyruszył w pielgrzymkę do 

Rzymu, ok. 720 roku wylądowali na brzegu Francji. Zatrzymali się na dłużej 

w Rouen. Ciężko zachorował w drodze i zmarł 7 lutego 722 roku w Lukce. Został 

pochowany w bazylice p.w. św. Frediana (San Frediano). Wiele cudów miało miejsce 

przy jego grobie. Relikwie w 1152 roku złożono w ołtarzu poświęconym św. 

Ryszardowi. Część relikwii została przeniesiona do katedry w bawarskim Eichstaett 

(złożone później wraz z relikwiami św. Walburgi i św. Willibalda), część do 

Canterbury, a najmniejsze części przekazano do Bolonii i Volaterrae. Patron Lukki 

W IKONOGRAFII przedstawiany jako pielgrzym w gronostajowym płaszczu, 

w koronie, czasami siedzący na książkach, w towarzystwie synów - biskupa i opata. 

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@bialystok_festiwal_muzyki_cerkiewnej
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@bialystok_festiwal_muzyki_cerkiewnej

