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22. – 28. 01. 2018 

III Niedziela Zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!» 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: 

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, 

porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w 

łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, 

Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 

jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, 

tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy 

używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. 

Przemija bowiem postać tego świata. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 22. 01. 2018 – św. Wincentego, diakona i m. – 

Dzień Dziadka 
7. 00 - W int. naszych Dziadków z pr. o zdrowie i Boże błog. a także za ++ 

Dziadków  

- Za mieszkańców i pracowników noclegowni – o nawrócenie i powrót do 

Boga  

 Wtorek 23. 01. 2018  

7. 00 Za ++ Marię, Franciszkę i Jerzego, krewnych i dusze czyśćcowe 

 Środa 24. 01. 2018 – św. Franciszka Salezego, bpa i dra K. 

18. 00 Za tragicznie zmarłego ks.Rudzkiego, za ++ poległych i zamordowanych w 

1945 r. oraz za + Franciszkę Malosek i d.op.   

 Czwartek 25. 01. 2018 – Nawrócenie św. Pawła 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Piotra i Jadwigę Okos, ++ córki i synów, zięcia Joachima Świerc, pokr. 

i d.op. 

 Piątek 26. 01. 2018 – św. bpów Tymoteusza i Tytusa 

18. 00 Za + Huberta Witola w 30 dz. po śm. 

 Sobota 27. 01. 2018  - bł. Jerzego Matulewicza, bpa 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- W pew. int. z okazji urodzin  

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

Bazelak  

- Za + męża i ojca Karla Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Henryka Sieroń z ok. urodzin, za + ojca, dziadków i za ++ z rodzin 

Bienias – Sieroń  

- Za + Jerzego Smolin, za jego rodziców i teściów Jana i Marię Bazelak, za 

d.op. oraz za + Ewę Kupczak i za + Józefa Kowol 

 Niedziela 28. 01. 2018 – IV Niedziela Zwykła 

8. 00 Intencja wolna 

10. 30 - Za + Rudolfa Kasperek w rocznicę śm., za ++ z rodz. Kasperek – Świerc, 

pokr. i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maję-Katarzynę Sobonkiewicz, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

15. 30 Koncert bożonarodzeniowy Orkiestry Dętej Cementowni GÓRAŻDŻE 

16. 30 Za + Antoniego Kempfert w 4 r. śm., za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w środę św. Franciszka Ksawerego, 

w czwartek święto Nawrócenia św. Pawła, w piątek św. Tymoteusza i Tytusa  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na ubezpieczenie naszego kościoła  

3. W poniedziałek Dzień Dziadka – zapraszam na Mszę św. wszystkich Dziadków  

4. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

5. Jutro w poniedziałek zakończenie tegorocznej kolędy. Wszystkim którzy 

przyjęli kapłana do swych domów i mieszkań z Bożym błogosławieństwem 

składam gorące podziękowania, za obecność, życzliwość, za podejmowanie 

mnie i ministrantów poczęstunkiem - za wszelkie okazane dobro składam 

serdeczne Bóg zapłać 

 

Patron tygodnia – św. Paweł, Apostoł 

Św. Paweł, Apostoł (†67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin 

chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł 

urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny 

silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 

odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 

namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był 

uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając 

około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. 

Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej 

woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1); (Gal. 1,15-16), aby tam 

ścigać chrześcijan. U bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. a gdy upadł na 

ziemię, usłyszał głos: <Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? > - <Kto jesteś, 

Panie?> - powiedział. a On: <Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do 

miasta, tam d powiedzą, co masz czynić.>" (Dz 9,3-6). Po nawróceniu nagłym, 

niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech 

latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne 

podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr - Galacja, razem z Barnabą i Markiem; 

drugą w latach 50-53: Filippi - Tesaloniki - Berea - Achaia - Korynt, razem 

z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez - Macedonia - Korynt - 

Jerozolima. w Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów 

Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do 

cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał 

w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 

(?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). w Rzymie oczekiwał na 

zakończenie procesu oraz wyrok. 

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku - 67 - co św. 

Piotr. w Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,1/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Gal1,15-16/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,3-6/o/li


którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, 

Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, 

Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. 

Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. 

Czytanie z Księgi proroka Jonasza 

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. 

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść 

przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa 

zostanie zburzona». 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od 

najstarszego do najmłodszego. 

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg 

nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

Humor 

- Bacowa budzi swojego męża w środku nocy.  
- Anto, pchła mi chodzi po plecach, złap ją i zabij.  
- Zapal światło - doradza zaspany baca. - Jak cię zobaczy, to sama zdechnie ze strachu 

Juhas widzi bacę prowadzącego duże stado owiec.  
- Dokąd je prowadzicie?  
- Do domu. Będę je hodował.  
- Przecie nie macie obory, ani zagrody! Gdzie będziecie je trzymać?  
- W mojej izbie.  
- Toż to straszny smród!  
- Cóż, będą się musiały przyzwyczaić. 

Jedzie dwóch Arabów samochodem. Jeden z nich mówi:  
- Wysadź mnie przed ambasadą! 

Biskup przyjechał na wizytację do pewnej parafii. Odwiedził m.in. także szkołę 
specjalną. Pyta tam dzieci:  
- Kim chciałybyście zostać?  
Jedni mówią: lekarzem, inni aktorem, modelką, itd. Biskup pyta Jasia:  
- A ty kim byś chciał zostać?  
- Ja??? Biskupem oczywiście...  
- Ale wiesz, to trzeba do takiej specjalnej szkoły chodzić!!!  
- Noooo, przecież chodzę, no nie? 


