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15. – 21. 01. 2018 

II Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg św. Jana  

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, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz 

nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i 

nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami 

Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się 

rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? 

Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem 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 15. 01. 2018  

7. 00 Za + Gertrudę Czaja w dniu urodzin 

 Wtorek 16. 01. 2018  

7. 00 Za + Cecylię Pyka w I r. śm. 

 Środa 17. 01. 2018 – św. Antoniego, opata 

18. 00 W int. ks. proboszcza z ok. ur. Msza św. ofiarowana od Chórzystów 

 Czwartek 18. 01. 2018 – Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Feliksa Mika w 20 r. śm., za jego rodziców, teściów Nowak, jego 

dwie siostry, trzech szwagrów, pokr. i d.op. 

 Piątek 19. 01. 2018 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 

7. 00 Za + Pawła Kłak w rocznicę urodzin, żonę Marię, syna Henryka i synową 

Elżbietę 

 Sobota 20. 01. 2018  - św. Fabiana, pap. i św. Sebastiana, m. 

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

w int. Waltra Kasperek z ok. 90 r. ur., za żonę Magdalenę, za  Ryszarda, Irenę, 

Annę i Roberta, za wszystkich żyjących z rodziny i za + Rudolfa 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

Krystyny Brysz z ok. 80 r. ur., za córkę, wnuczki i prawnuczki  

- Za ++ Agnieszkę i Piotra Kuc, ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Rajnarda Buhl w 2 r. śm.  

- Za + Edwarda Wielgosz w 30 dz. po śm.  

- Za + mamę Marię Wanat w 25 r. śm., tatę Jana Wanat, brata Henryka, 

bratową Emilię, teściów Helenę i Franciszka Godlewskich, szwagra 

Kazimierza, wuja Aleksandra i za ++ z rodz. 

 Niedziela 21. 01. 2018 – III Niedziela Zwykła – Dzień Babci 

8. 00 - W int. wszystkich naszych Babć prosząc o zdrowie i Boże błog.  

- Za + Jana Świerc, żonę Annę, syna Ludwika, jego żonę, wnuka Rudolfa 

Kasperek, za ++ z rodz. Świerc - Ocik – Kasperek, pokr. i d.op. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Paulinę Ocik, za rodziców, dziadków 

i chrzestnych   

15. 45 Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 22 „Bajkowa 

Rodzina” 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Wiktora Dziedzic, za rodziców, 

dziadków i krewnych 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w środę św. Antoniego, w piątek św. 

Józefa  Sebastiana Pelczara  

2. W poniedziałek Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  

3. W środę (17. 01) Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce  

4. W czwartek (18. 01) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 

który się kończy świętem Nawrócenia św. Pawła (25.01)  

5. W przyszłą niedzielę Dzień Babci – zapraszam na Mszę św. wszystkie Babcie  

6. Próba chóru we wtorek o gdoz. 19.00 

Plan kolędy 

15 stycznia (poniedziałek) – ul. Smolki, Grzesika i Oświęcimska (do ul. Rudzkiego – 

od godz. 14.00 

16 stycznia (wtorek) – od Nowej Wsi Królewskiej (do rodz. Baron) – od godz. 14.00 

18 stycznia (czwartek) – ul. Popiełuszki (od Gai do bloku 70 włącznie) – od godz. 

14.00 

19 stycznia (piątek) – ul. Mała, Popiełuszki (do końca) i ul. Kasperka – od godz. 

14.00 

20 stycznia (sobota) – ul. Jaronia (bloki 2, 4 i 6) – od godz. 9.00 

21 stycznia (niedziela) – ul. Jaronia (bloki 8 i 10) – od godz. 12.00 

22 stycznia (poniedziałek) – dodatkowa kolęda dla tych, którzy chcieliby przyjąć 

wizytę duszpasterską, lecz w zaplanowanym czasie byli poza domem 

 

Patron tygodnia – św. Antoni, opat 

Św. Antoni, opat (251-356), zwany w Kościele Wschodnim "Wielkim", urodził się 

w Środkowym Egipcie. Rodziców stracił wcześnie. Mając 20 lat, rozdał ubogim 

odziedziczony majątek i udał się na pustkowie, gdzie prowadził życie pełne 

umartwienia, milczenia, modlitwy. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze 

świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później 

ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert, 

A. France). Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Sława i cuda sprawiły, że 

zaczęli ściągać uczniowie, pragnący poddać się jego duchowemu kierownictwu. Po 

wielu sprzeciwach zdecydował się ich przyjąć i odtąd oaza Farium na pustyni zaczęła 

zapełniać się rozrzuconymi wokół celami eremitów (miało ich być około 6000). Owe 

wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (później także "ławrami"). Życie św. 

Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach 

chrześcijańskiego świata. 



Patron zakonu antoninów, dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, 

koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. w ciągu 

wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych. 

"Powiedział abba Antoni: Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i jeśli kogoś 

zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś 

szalony, bo nie jesteś do nas podobny." 

Z "Księgi Starców" 

W IKONOGRAFII św. Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w długiej 

szacie mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budził temat kuszenia św. 

Antoniego. Jego atrybutami są: jeden, dwa lub trzy diabły, diabeł z pucharem, 

dzwonek, dzwonek i laska, krzyż egipski w kształcie litery "Tau", księga reguły 

monastycznej, lampa, lampka oliwna, laska, lew kopiący grób, pochodnia, świnia, pod 

postacią której kusił go szatan, źródło. 

Humor 

- Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często odwiedzasz swój klub nocny z żoną? 
- Ponieważ jest to jedyny lokal, który jest jeszcze otwarty, kiedy moja żona skończy 
się ubierać i malować. 

Tonący statek. Członek załogi mówi do kapitana: 
- Kapitanie, statek tonie, musimy uciekać! 
Na co kapitan: 
- Kapitan idzie na dno ze swym statkiem... A więc mianuję cię kapitanem tego statku! 

Przychodzi baca do kolegi chirurga i mówi:  
- Wiesz Kazik pomóż, mam brzydką żonę! Weź ty jej zrób jakąś operacje!  
- Ja nie dam rady, ale pogadam z doktorami w Krakowie może się da, ale to będzie 
kosztować z jakieś dziesięć tysięcy.  
Spotykają się po dwóch tygodniach. Mówi lekarz Kazik:  
- Tak jak mówiłem, da się załatwić, ino dziesięć patyków przynieś.  
- A wiesz Kazik, już nie trzeba, gajowy zgodził się za pięć stówek odstrzelić. 

- Baco, czy można tu gdzieś kupić CZEŚci zamienne do samochodu?  
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad urwiskiem, a CZEŚci leżą na dole... 

Zmarznięty w czasie śnieżycy turysta puka do bacówki - otwiera baca.  
- Macie baco coś do jedzenia? - Niii! - To może chociaż wrzątek macie??  
- Mom... ino zimny. 

- Czy to prawda baco, że tutejsi ludzie nie lubia przybyszów z nizin? - pyta turysta 
górala.  
- A bo ja to wim... Widzicie panocku ten cmyntoz?  
- Widzę...  
- Tu leżą ci, co pzysli na zabawę bez zaprosenia... 


