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29. 01. – 4. 02. 2018 

IV Niedziela Zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 

nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 

kto jesteś: Święty Boga». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty 

zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się 

wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy 

Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 

święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, 

jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście 

godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 01. 2018 – św. Anieli Merici, dz. 

7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, rodziców, szwagrów, szwagierki i 

dusze czyśćcowe 

 Wtorek 30. 01. 2018  

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

Zofi Wojnar z ok. ur. 

 Środa 31. 01. 2018 – św. Jana Bosko, kapł. 

18. 00 Za + Piotra Henike w 2 r śm., za ++ rodziców, braci, pokr. i d.op. 

 Czwartek 1. 02. 2018 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej  

- O zdrowie i Boże błog. w int. pewnej rodziny 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za ++ naszych Kapłanów ks. Skrobocza, ks. Liszkę, ks. Haseego, ks. 

Rudzkiego, za byłych Wikariuszy, za Siostry Zakonne, budowniczych i za 

zmarłych Dobrodziejów naszego kościoła  

 Piątek 2. 02. 2018 – Święto Ofiarowania Pańskiego – MB 

Gromnicznej – I pt m-ca – Dzień Życia Konsekrowanego 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

9. 00 Za ++ Annę i Franciszka Piechota, ++ z rodz. Piechota – Matejka, pokr. i d.op. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA - Za + Reginę Musioł, męża 

Gerarda, ++ rodziców z obu str. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 3. 02. 2018  - św. Błażeja, bpa i m. – I sob. m-ca 

7. 00 Do Niep. Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół św., Ojca św. Franciszka i prześladowanych chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INT. ZBIORCZA  

- Za + ojca Józefa Bujak w 8 rocznicę śmierci  

- Za + matkę Jadwigę Gabriel w 6 r śm., za + ojca Gerharda, za ++ rodz. 

Gabriel – Wojewoda - Warzyc, pokr. i dusze czyśćcowe  

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

Waluś, ++ krewnych z rodz. Franczok - Waluś  

- Za + Jana Klik w 19 r. śm., za + żonę Marię, ++ rodziców, teściów, 

rodzeństwo i d.op.  

- Za + Manfreda Ficner, za ++ rodziców, brata Helmuta, synową i za syna 

Innocentego  



- Za ++ rodziców i teściów Salomeę i Mariana Kapałka, za Franciszka i 

Mariannę Dusza i d.op.  

- Za + dziadków Kazimierza i Zofię Przystarz, za + Sebastiana Prusackiego i 

d.op. 

 Niedziela 4. 02. 2018 – V Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + ojca Gintera Kopiec i jego ++ rodziców 

10. 30 Za + Jana Frejlich w 30 r. śm., żonę Jadwigę, za jego ++ rodziców Annę i 

Piotra, brata Gintera, szwagra Piotra i za ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Henryka i Małgorzaty z ok. urodzin oraz za córkę z rodziną 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w środę św. Jana Bosko patrona 

dzieci i młodzieży, w piątek (2 lutego) święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy 

Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najśw. Maryję 

Pannę. Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego  

2. W sobotę (3 lutego) wspomnienie św. Błażeja. W tym dniu udziela się wiernym 

błogosławieństwa gardła ku jego czci. Błogosławieństwa św. Błażeja udzielać 

się będzie także w piątek na Mszy św. wieczornej  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie 

naszego kościoła  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 

Zapraszam na Godzinę Św. w czwartek i Czcicieli Serca Pana Jezusa na Mszę 

św. pierwszopiątkową  

5. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 10.00 (godzinę póżniej)  

6. Kolekty: w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II) na klasztory klauzurowe, a w 

przyszłą niedzielę (4 II) na Seminarim Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – św. Błażej 

Św. Błażej, biskup, męczennik. Pochodził z Sebasty w Armenii. Studiował filozofię. 

Został lekarzem. Porzucił jednak swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd 

wezwano go na stolicę biskupią w rodzinnym mieście. Podczas prześladowań za 

cesarza Licyniusza został aresztowany i uwięziony. 

Po okrutnych torturach ścięty mieczem w 316(?) roku. 

Patron m. in. kamieniarzy i miasta Dubrownika. 



Przyzywany podczas chorób gardła, bowiem święty uleczył duszące się dziecko, 

w którego gardle utkwiła ość. Opiekun zwierząt. Jeden z Czternastu Świętych 

Wspomożycieli. 

W IKONOGRAFII Św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. 

Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane 

świece, zgrzebło - narzędzie tortur. 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz tak przemówił do ludu: 

„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego 

będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu 

zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie 

widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”. 

I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, 

takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja 

od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim 

imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki 

prorok musi ponieść śmierć”. 

Humor 

Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry.  
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka. 
- Dlaczego pan tak sądzi? 
- Bo żona nosi tam jedzenie. 

W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: 
- W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. Nie dajecie żadnego wyboru! 
- Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. 

Przychodzi pijany małżonek do domu. Zdenerwowana żona pyta:  
- Będziesz jeszcze pił?  
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza:  
- Będziesz jeszcze pił?  
Mąż dalej nic.  
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz jeszcze pił?  
Na co mąż:  
- No dobra, kurde, polej! 


