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6. – 13. 01. 2019 

Objawienie Pańskie – Trzech Króli 
 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król 

żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu 

pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc 

wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 

Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez 

Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 

miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 

Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o 

czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i 

wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł 

pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i 

zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 

uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i 

oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i 

mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z 

powrotem do swojego kraju. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 01. 2019 – św. Rajmunda z Penafort 

7. 00 Za + Franciszka Hoffmann, żonę Gertrudę, córkę Agnieszkę i d.op. 

 Wtorek 8. 01. 2019  
7. 00 Za + Martę Salzburg w 7 r. śm., za + męża Alojzego i d.op. 

 Środa 9. 01. 2019  
7. 00 Za + Stanisławę Wesoła w 10 r. śm., za + męża Jana i syna Wiesława 

 Czwartek 10. 01. 2019  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + męża Alfonsa Goworek, rodziców i rodzeństwo 

 Piątek 11. 01. 2019  
7. 00 Za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne i dusze czyśćcowe 

 Sobota 12. 01. 2019  
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. Ireny z ok. urodzin, za męża Rajumda, córkę Sabinę i Adama  

- Za + Albinę Labisz w 30 dz. po śm.  

- Za + matkę Elżbietę Kardela w 30 dz. po śm.  

- Za +  matkę Teresę Wojtowicz w I r. śm.  

- Za + Danutę Królikowską w 7 r. śm., za + Bronisława Królikowskiego, za + 

Michalinę Bakulińską, za ++ Annę i Kazimierza Dereń oraz d.op.  

- Za ++ Jana, Grzegorza i Władysławę Bernat, za ++ rodz. Antoniego i 

Władysławę Świętalskich oraz pokr.  

- Za + Martę Stach w rocznicę  śm., za + siostrę Martę, brata Franciszka, + 

żonę Marię, za ++ rodziców oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz oraz pokr.  

- Za ++  rodz. Konrada i Jadwigę Okos, za ++ z rodz. Orlik - Okos - Kasperek 

 Niedziela 13. 01. 2019 – Niedziela Chrztu Pańskiego 
8. 00 Za ++ rodz. Franciszkę i Edmunda Jończyk, ich dzieci, zięcia, wnuka, ++ 

krewnych, ++ Bronisławę i Franciszka Wolny, pokr. i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Pawła Bednarz z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i dziadków  

- Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Aleksandra Walczak, za rodz., 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

15. 45 JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W WYKONANIU DZIECI Z 

NASZEGO  PRZEDSZKOLA 

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

Ewy Sieroń z ok. 60 r. ur. i o łaski dla całej rodziny 

  

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na misje św.  

2. Przyszła kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i inne Instytucje   

diecezjalne  

3. Za tydzień (13.01) Niedziela Chrztu Pańskiego – w kościele Seminaryjno-

Akademickim zjazd Rodzin Adopcyjnych  

4. W styczniu i lutym są jeszcze wolne intencje mszalne. Można sobie zamawiać 

Msze św. za naszych żyjących oraz zmarłych 

5. We wtorek o godz. 18.30 próba chóru w kościele w Malinie 

6. W sobotę o godz. 11. zebranie Marianek 

 
Plan kolędy 

7 stycznia (poniedziałek) – ul. Oświęcimska (od Apteki do ul. Ks. Rudzkiego oraz ul. 

Czogały – godz. 14.00  

8 stycznia (wtorek) – ul. Glogiego, Piaskowa, Południowa i Gozdek – godz. 14.00  

9 stycznia (środa) - ul. Grzonki i Młodzieżowa – godz. 14.00  

10 stycznia (czwartek) - ul.Rudzkiego, Brzegowa, Myśliwca i Piastów – godz.14.00  

11 stycznia (piątek) - ul. Dunikowskiego i Rzeczna – godz. 14.00  

12 stycznia (sobota) - ul. Bassego i Jana – godz. 10.00  

13 stycznia (niedziela) – ul. Katarzyny – godz. 12.30 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad 

tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje 

Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem 

dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z 

daleka, na rękach niesione są twe córki. 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do 

ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię 

mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, 

zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 



Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie 

przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom 

ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez ducha 

świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i 

współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 

Ewangelię. 

Patron tygodnia – św. Rajmund z Penafort 

Św. Rajmund z Penafort, kapłan. Urodzony w roku 1173 w starej szlacheckiej 

rodzinie katalońskiej, był spokrewniony z królem Aragonii. Jako dwudziestoletni 

młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę 

wynagrodzenia. U swoich Uczniów starał się formować zarówno serce, jak intelekt. W 

trzydziestym roku życia wyjechał do Bolonii, aby kontynuować studia nad prawem 

kanonicznym i cywilnym, tam też uzyskał stopień doktora. Po powrocie do Barcelony 

w roku 1219 został mianowany kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem 

generalnym. w roku 1222 wstąpił do zakonu dominikanów. Było to osiem miesięcy po 

śmierci świętego założyciela tego zakonu. 

Pracował żarliwie nad nawróceniem Maurów i Żydów, a równocześnie opracowywał 

dzieło zawierające wskazówki dla spowiedników. Papież Grzegorz. IX wezwał go do 

Rzymu i mianował kapelanem pałacu apostolskiego, penitencjaruszem i swoim 

osobistym spowiednikiem. w tym czasie św. Rajmund napisał pracę z prawa 

kanonicznego, znaną jako "Pięć dekretów". Po powrocie do ojczyzny został wybrany 

generałem zakonu dominikanów, obejmując ten urząd po Jordanie z Saksonii, który 

był bezpośrednim następcą św. Dominika. Opracowawszy na nowo konstytucje 

zakonne, zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się apostolatowi. Umarł w 

Barcelonie, w roku 1275, mając sto lat. 

Humor 

Gospodarz pyta nowego sąsiada: 
- Krowy macie? 
- Mamy. 
- A świnie chowacie? 
- A przed kim? 

Wybucha pożar. Para wybiega z płonącego budynku.  
Żona mówi do męża:  
- Wiesz, Marian, po raz pierwszy od 15 lat wychodzimy gdzieś wspólnie... 

Nauczyciel pyta się Jasia:  
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 


