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9. – 15. 01. 2017 

Niedziela Chrztu Pańskiego  

 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie?» 

Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 

niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 

A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

 

Dzieje Apostolskie 10,34-38.  

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że 

Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 

Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.  

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to 

jest Panem wszystkich. 

«Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 

Jan. 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 01. 2017  

7. 00 Za ++ Wincentego i Marię Sobota, trzech synów Roberta, Józefa i Jana, za 

dwie szwagierki Emilię i Marię Sobota, pokr. i d.op. 

 Wtorek 10. 01. 2017  
7. 00 Za + Macieja Piechaczek i za + Helenę Hofmann 

 Środa 11. 01. 2017  
7. 00 Za + Gertrudę Czaja, męża Karola, pokr. i d.op. 

 Czwartek 12. 01. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

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

d.op. 

 Piątek 13. 01. 2017  - św. Hilarego, bpa i dra K. – Wspomnienie 

MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. w int. naszych 

Chorych 

 Sobota 14. 01. 2017   
15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Arnolda Kopiec z ok. 60 r. ur., za żonę Barbarę, za dzieci z rodzinami, 

wnuki i w int. całej rodziny 

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. Władysławy Jezioro z ok. 90 r. ur., za dzieci z rodzinami o wszelkie Boże 

błog.  

- Za + Rafała Sikora z okazji urodzin 

- Za + Jerzego Sbielut w rocznicę śmierci, + żonę Monikę, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów  

- Za + Rajnarda Buhl w I r. śm.  

- Za + Pawła Micheń w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 15. 01. 2017 – II Niedziela Zwykła – Rozpoczyna się 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Henryka z ok. 50 r. ur., za żonę, córki, za ojca i całą rodzinę 

10. 30 Za + Arkadiusza Skibiński w I r. śm. 

15. 45 Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z BAJKOWEJ  RODZINY 

16. 30 Za + ojca Gerarda Dragon w rocznicę śmierci, za + matkę Gertrudę, za ++ z 

rodz. i pokr. 

 

 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego kończąca okres Bożego Narodzenia. Od 

poniedziałku pierwsza część okresu zwykłego. Zwyczajowo śpiewamy kolędy i 

zostawiamy dekorację bożonarodzeniową do święta Ofiarowania Pańskiego  

2. Bóg zapłać za  kolektę wyznaczoną ( 6 stycznia) w uroczystość Objawienia 

Pańskiego na Misje św.   

3. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej zapraszam trzynastego na Mszę św. o godz. 

7.00  

4. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Plan kolędy 
9. 01. 2017 (poniedziałek) – ul. Glogego, Piaskowa, Południowa i Gozdek – od 

godz. 14.00 

10. 01. 2017 (wtorek) – ul. Grzonki i Młodzieżowa – od. godz. 14.00 

11. 01. 2017 (środa) – ul. Dunikowskiego i Rzeczna – od. godz. 14.00 

12. 01. 2017 (czwartek) – ul. Rudzkiego, Brzegowa, Myśliwca i Piastów – od 

godz. 14.00 

13. 01. 2017 (piątek) – ul. Smolki, Grzesika i Oświęcimska (do ul. Rudzkiego) 

– od godz. 14.00 

14. 01. 2017 (sobota) – ul. Katarzyny (od rodz. Mylek) – od. godz. 9.00 

15. 01. 2017 (niedziela) – ul. Bassego i Jana – od godz. 12.00 

 

Patron tygodnia – św. Tomasz z Cori 

Św. Tomasz z Cori urodził się 4 czerwca 1655 r. w Cori, w pobliżu Latiny we 

Włoszech. Tego samego dnia otrzymał chrzest oraz imiona Franciszek Antoni. 

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem sakrament bierzmowania przyjął w wieku 3 lat. Już 

jako dziecko wyróżniał się pobożnością. Codziennie rano uczestniczył we Mszy św. 

w parafialnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Po śmierci rodziców 14-letni Franciszek Antoni musiał przerwać naukę i zacząć 

pracować, aby utrzymać siebie i dwie siostry. Gdy siostry dorosły i założyły swoje 

rodziny, sługa Boży wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 7 lutego 1677 r. w Orvieto 

i przyjął imię Tomasz. w 1678 r. rozpoczął w Viterbo studia filozoficzne i teologiczne, 

a następnie kontynuował je w Velletri. Tam też w 1683 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie. Wkrótce został przeniesiony do domu zakonnego w Orvieto, gdzie pełnił 

funkcję zastępcy mistrza nowicjatu. 



25 kwietnia 1684 r. przybył do franciszkańskiego klasztoru w Bellegrze. Po dwóch 

latach został furtianem. Przyjmował wszystkich z radością i w duchu służby. w 1703 r. 

przełożeni wysłali go do nowego klasztoru franciszkańskiego w Palombarze, gdzie 

także pełnił obowiązki furtiana. w życiu zakonnym był wymagający wobec siebie 

i współbraci. Przestrzegał skrupulatnie dyscypliny zakonnej, żył ubogo, a przede 

wszystkim dużo i gorliwie się modlił. Słynął z dobroci i łagodności. w krótkim czasie 

stał się wzorem nie tylko dla wiernych w diecezji Subiaco, pośród których 

niestrudzenie wypełniał posługę duszpasterską, ale także dla swoich współbraci oraz 

innych kapłanów. Jako znawca życia zakonnego przyczynił się do opracowania 

zaostrzonej reguły klasztorów franciszkańskich, która została zatwierdzona 11 

stycznia 1706 r. 

Po sześciu latach opuścił Palombarę i powrócił do klasztoru w Bellegrze, gdzie 

prowadził pracę duszpasterską. Posiadał zdolności kaznodziejskie: jego kazania były 

proste, jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Wielką wagę przywiązywał również do 

sakramentu pokuty. Całe godziny spędzał w konfesjonale, spowiadając ludzi, których 

pragnął prowadzić drogą uświęcenia. Opiekował się chorymi i ubogimi w swojej 

parafii, często ich odwiedzał. Centrum jego życia duchowego stanowił Jezus Chrystus 

i Jego Matka. Były to — jak pisał — «dwie jego najsłodsze miłości». «Cały jestem 

wasz — powtarzał — nie zatrzymuję nic dla siebie». 

Zmarł 11 stycznia 1729 r. Cztery lata po śmierci Tomasza z Cori rozpoczął się proces 

beatyfikacyjny, a 1 sierpnia 1778 r. został ogłoszony dekret o heroiczności cnót sługi 

Bożego. 3 września 1786 r. papież Pius VI wyniósł go do chwały ołtarzy. 

Kanonizował go Jan Paweł II 21.11.1999 r. 

 Humor 

Spotyka się dwóch kolegów, jeden jest wyraznie smutny, drugi pyta go: 

- Dlaczego jesteś smutny? 

- No wiesz, porwali mi teściową i żądają okupu. 

- Zaraz, zaraz teściową? To co się martwisz? 

- Powiedzieli, że jeśli im nie dam okupu,to ją sklonują. 

- Panie Gajda, czy wasza kobieta jest w doma? 

- Nie, przed trzema godzinami poszła na pięć minut do sąsiadki. 

Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i mówi do publiczności:  

- A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu zapomnieć wszystkie niemiłe sprawy.  

- Nie! - krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu. - On jest mi winien 500 złotych. 

Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze udział w cyrkowym pokazie tresury. 

Zaciekawiony pyta matkę:  

- Kto tam siedzi?  

- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, przecież widzisz, że wszyscy są za 

kratami. 


