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II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim 

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18.  

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani 

z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali  łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o 

Nim pouczył. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 4. 01. 2016  

7. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, brata Konrada, bratową Marię,  

++ rodziców i krewnych 

 Wtorek 5. 01. 2016  
7. 00 Za + Józefa Broll w 14 r. śm. i za ++ rodziców 

 Środa 6. 01. 2016 – Objawienie Pańskie – Trzech Króli 
8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. ur., za jego ++ rodziców, teściów i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Sylwii Wiącek z ok. 50 r. ur., za męża Józefa i za dzieci z rodzinami 

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. w int. Arkadiusza z ok. 40 r. ur. i w int. rodziny 

 Czwartek 7. 01. 2016 – św. Rajmunda z Penyafort – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i święte powołania do służby Bożej  

- Za ++ z rodz. Kondziela – Woclawski i d.op. 

 Piątek 8. 01. 2016 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów naszego kościoła 

 Sobota 9. 01. 2016  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

błog. w int. Agnieszki  Piechota z ok. 80 r. ur., za dzieci, wnuki, prawnuki i za 

+ męża Pawła Piechota  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Natana Rokickiego, za brata Borysa, 

za rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Za + Gertrudę Krupop w I r. śm. i o zdrowie w pew. int.  

- Za + Danutę Królikowską w 4 r. śm., + ojca Bronisława Królikowskiego, ++ 

rodziców i d.op.  

- Za ++ Herberta Krupop w rocznicę śmierci, szwagierkę Cecylię Katzuba, jej 

męża Franciszka, za ++ z rodzin  Radziej - Krupop - Katzuba i d.op. 

 Niedziela 10. 01. 2016 –Niedziela Chrztu Pańskiego  
8. 00 Za + męża i ojca Karola Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Świerc w dniu urodzin, jego ++ rodziców, 

za ++ rodzeństwo i za ++ z całego pokr. 

16. 00 Nieszpory  świąteczne 

16. 30 Za + Marię Moczko w 10 r. śm., za jej + męża Józefa, za ++ rodziców, dzieci 

i wnuki oraz ++  z pokr. 

 



Pozostałe ogłoszenia 
1. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W tym dniu 

błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Jest to święto nakazane przez 

Kościół. Kolekta w tym dniu na Misje święte  

2. W przyszłą niedzielę 10 stycznia święto Chrztu Pańskiego. W kościele 

seminaryjnym w Opolu o godz. 15.00 zjazd rodzin adopcyjnych  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na  potrzeby Kurii i 

Seminarium   Duchownego i innych instytucji diecezjalnych 

Plan kolędy 
Sobota 2 stycznia – od godz. 12.00 

Ulica Podborna  (od rodziny Kałabun do rodz. Giewartowski) 

Niedziela 3 stycznia – od godz. 12.00 

Ulica Popiełuszki  (od rodz. Nowak do rodz. Laxy) 

Poniedziałek 4 stycznia – od godz. 12.00 

Ulica Frankiewicza (od strony Maliny do rodziny Bachan) 

Wtorek 5 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka, Kredytowa (wszystkie 

boczne Frankiewicza) 

Środa 6 stycznia – od godz. 12.00 

Ulica Popiełuszki od GAI do ul. Buhla 

Czwartek 7 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Oświęcimska (od Apteki do ul .Rudzkiego i ul. Czogały) 

Piątek 8 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - Smolki, Grzesika i Oświęcimska (do ul ks. Rudzkiego) 

Sobota 9 stycznia – od godz. 9.00 

Ulice - Glogego, Piaskowa i Gozdek 

Niedziela 10 stycznia – od godz. 12.00 

Ulice - Gorzołki i Średnia 

Opowiadanie – Diabły i starzec 

Pewien starzec mieszkał w świątyni. Przyszły doń diabły i powiadają: 

 - Idź sobie z naszego domu. 

 Starzec na to: 



 - Wy nie macie tu domu. 

 Wówczas zaczęły mu rozrzucać wszystkie gałęzie palmowe. Jednakże starzec 

cierpliwie je pozbierał. Potem jeden z diabłów pochwycił go i chciał wyrzucić na 

dwór; on jednak przytrzymał się drzwi wolną ręką, krzycząc: 

 - Jezu, dopomóż mi! 

 Diabeł natychmiast uciekł. Starzec zaczął płakać. 

 - Czemu płaczesz? – zapytał Chrystus 

 - Ponieważ ośmielają się zawładnąć człowiekiem i wyczyniać takie rzeczy – 

odpowiedział starzec. 

 - Byłeś niedbały - rzekł mu Pan - Widzisz, że odstąpiły od ciebie, skoro tylko 

zechciałeś Mnie poszukać. 

Patron tygodnia – Trzej Królowie 
Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Pokłon Mędrców ze Wschodu 
złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (2,1-12), 
symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem 
Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może 
byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę znak narodzin Króla. Jednak pozostanie 
tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który 
wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy Herod 
podejmując ich dowiaduje się o celu podróży Podejrzewa, że narodził się rywal. 
Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (5,1) kapłani jako miejsce 
narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy Odnajdując 
Dziecię Jezus, ofiarowują mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby 
nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Tradycja na 
podstawie trzech hojnych darów: złota, kadzidła i mirry, określa ich liczbę, wiek, 
kolor skóry i symbolikę. w VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX 
imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. z czasem kształtuje się wyobrażenie, że 
reprezentują trzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę. Trzej Mędrcy byli 
natchnieniem dla artystów i poetów. 
 
W IKONOGRAFII od czasów wczesnochrześcijańskich są przedstawiani jako 
ludzie Wschodu w barwnych, częstokroć perskich szatach. w X wieku otrzymują 
korony. z czasem w malarstwie i rzeźbie rozwijają się różne typy ikonograficzne 
Mędrców. 

Humor 

Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu Krzysiowi obrazek. Krzyś obejrzał obrazek i 

pyta: 

 - Masz więcej? 

 Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta: 

 - A z dinozaurami masz? 


