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III Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Łukasza 1,1-4.4,14-21. 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami i sługami słowa. 

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać 

ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności 

nauk, których ci udzielono. 

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 

całej okolicy. 

On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, 

gdzie było napisane: 

"Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 

Pana". 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 

Nim utkwione. 

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 25. 01. 2016 – Nawrócenie św. Pawła 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr o zdrowie i Boże błog. w int. 

rodz. Wieszala i za córki z rodzinami 

  

Wtorek 26. 01. 2016 – św. Tymoteusza i Tytusa 

7. 00 Do MB Uzdrowienia Chorych i św. Kamila o zdrowie dla Renaty i w int. całej 

rodziny 

  

Środa 27. 01. 2016 – bł. Jerzego Matulewicza, kapł. 

18. 00 Za + Marię Radomską, za ++ męża i dwóch synów oraz d.op. 

  

Czwartek 28. 01. 2016 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

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

d.op. 

  

Piątek 29. 01. 2016 – św. Angeli Merici, dz. 

7. 00 Za + męża Feliksa Mika, ++ teściów Nowak i za ++ z pokr. 

  

Sobota 30. 01. 2016  

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Alfonsa i Małgorzatę Franczok oraz za ++  dziadków Marię i 

Pawła Waluś oraz za ++ z pokr.  

- Za + Marię Bazelak w rocznicę śm., za + męża Jana i za ++ z rodz. Labisch – 

Bazelak 

  

Niedziela 31. 01. 2016 – IV Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + Rozalię Matuszek , + Teresę Walesa i za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ Annę i Franciszka Piechota, za ++ z rodz. Piechota – Matejka i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Rudolfa Kasperek w I r. śm. 

 



Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kolektę na ubezpieczenie naszego kościoła. Na ten cel 

parafialny wpłynęło tydzień temu 2.852 PLN i 42 Gr.  

2. W ostatnią niedzielę stycznia – za tydzień comiesięczna kolekta na 

malowanie kościoła  

3. W tym tygodniu przypadają: święto Nawrócenia św. Pawła, św. 

Tymoteusza i Tytusa oraz św. Tomasza z Akwinu  

4. We wtorek o 19. 00 próba chóru  

5. Zakończyła się tegoroczna kolęda. W imieniu własnym i naszych 

ministrantów składam podziękowania za podejmowanie nas posiłkami i za 

wszelką życzliwość 

Patron tygodnia – św. Angela Merici 
Św. Angela Merici, dziewica, zakonnica. Urodziła się w roku 1470(?) w Desenzano 

nad jeziorem Garda w północnych Włoszech. Wcześnie osierocona, przebywała u 

dalszej rodziny zajmując się gospodarstwem. Miała 40 lat, gdy zamieszkała w mieście. 

Należąc do ruchu "Del Divino Amore" podjęła pracę charytatywną. Prowadziła życie 

pełne modlitwy i wyrzeczenia. Zyskała wkrótce taki autorytet, że zaproponowano jej 

prowadzenie dziel dobroczynnych w Wenecji, a następnie w Rzymie. 

Trzeźwa obserwacja oraz pogłębione życie duchowe doprowadziły ją do poszukiwania 

nowych dróg duchowości w chrześcijaństwie. Wśród skromnych posług, jakie 

wykonywała, umiała odnaleźć nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym 

przez Odrodzenie. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w 

społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie". 

Założyła nowy zakon - Sióstr Urszulanek - którego członkinie, nie wyróżniając się 

strojem, nie będąc zamknięte w klauzurze, poświęcają się wychowaniu dziewcząt, 

przyszłych matek. Swoim zakonnicom kazała "iść w lud". Stworzyła nowy model 

apostołowania w Kościele. Nie mając elementarnego wykształcenia, posiadała 

wyjątkową inteligencję i wielką mądrość. Pod jej duchowym wpływem pozostawała 

poważna część elity ówczesnych Włoch. Zmarła 27 stycznia 1540 roku. 

Opowiadanie - Malarz 
Setki razy wykonywał podobną robotę, a więc może po raz czterysta osiemdziesiąty 

szósty albo pięćset dwunasty malował ściany zwykłego mieszkania. To mieszkanie 

należało jednak do większych - salon, jadalnia, trzy sypialnie, gabinet. Właściciele 

zażyczyli sobie, by salon był na żółto, jadalnia na jasnozielono, dwie sypialnie na 

biało, jedna - dla dziecka - na różowo, gabinet zaś na szaro. 



Gdy pozostała mu już do pomalowania tylko jedna sypialnia, był bardzo wyczerpany. 

Ale pieczołowicie wodził pędzlem po ścianie, tylko od czasu do czasu zanurzał go w 

białej farbie. 

Ta biel w jakiś niewytłumaczalny sposób nużyła go. Czuł, że nie zdoła skończyć 

pracy, jeśli nie użyje innego koloru. Namalował więc na ścianie niebieską linię, z 

zamiarem pokrycia jej później białą farbą. Pomogło to jedynie na chwilę. 

Nie będąc do końca świadomy, co się z nim dzieje, otworzył wszystkie puszki z 

farbami. A potem zaczął malować... 

- Proszę mi wybaczyć! - zawołał ze skruchą, gdy przyszli właściciele. - To ze 

zmęczenia. Ale ja to wszystko zamaluję. 

Młodzi, lecz poważni małżonkowie patrzyli osłupiali na obraz, którego się nie 

spodziewali. Na ścianie był teraz fantastyczny ogród, w którym rosły niezwykłe 

drzewa i kwiaty, a między nimi bajecznie kolorowe ptaszyska, a nawet purpurowy 

lew. 

- Jutro już tego nie będzie! - zapewniał zażenowany artysta. 

- Chyba byłoby szkoda - powiedziała pani domu. 

Księga Psalmów 19(18),8.9.10.15. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,  świadectwo Pana niezawodne, uczy 

prostaczka mądrości.  

Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.  

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem 

słuszne.  

Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie, moja 

Opoko i mój Zbawicielu. 

Humor 

Zając przyjechał do bau rowerem. Po 5 minutach wychodzi z baru, roweru nie ma i 

mówi: 

- Jak za 3 minuty go tu nie będzie to zrobię to co mój dziadek. 

Za 3 minuty niedźwiedź przyjeżdża z rowerem i się pyta: 

- No to co byś zrobił? 

- Poszedłbym pieszo. 

 Jasiu chwali się koledze: 

- Moja mama to jeździ jak piorun. 

- Tak szybko? 

- Nie, tak często wali w drzewa. 


