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14. – 20. 01. 2019 

Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, 

czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz 

idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 

sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, 

otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby 

gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 

mam upodobanie». 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, 

abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i 

pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się 

chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego 

siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie 

na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu 

na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas 

przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu Świętym, którego wylał na nas 

obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego 

łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 01. 2019  

7. 00 Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Czaja, pokr. i d.op.  

 Wtorek 15. 01. 2019  

7. 00 Za + Jolantę Szufnarowską w 30 dz. po śm. 

 Środa 16. 01. 2019  

7. 00 Za + brata i wujka Hanza Janikula w 2 r. śm. 

 Czwartek 17. 01. 2019 – św. Antoniego – Dzień Judaizmu 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Marię Josek w 9 r. śm., za + męża Wincentego, ich rodziców, 

rodzeństwo i krewnych, za ++ rodziców Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op. 

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

 Piątek 18. 01. 2019 – Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan 

7. 00 Za + Helenę Hoffmann i za ++ z pokr. 

 Sobota 19. 01. 2019 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Kazimierza Szwajkiewicz, za + żonę, syna, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Kuc oraz za ++  z rodz. Kuc – Fila  

- Za + Rajnarda Buhl w 3 r. śm.  

- Za + Jerzego Sbielut w 5 r śm., za + żonę Marię, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów  

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

Innocentego  

- Za ++ z rodz. Kalutza - Miemiec - Kondziela  

- Za ++ Annę i Brunona Miemiec  

- Za + Marię Gnyp, za ++ rodz. Gertrudę i Henryka Michalski i za ++ teściów 

 Niedziela 20. 01. 2019 – II Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ Jana Świerc, żonę Annę, syna Ludwika, jego żonę, wnuka Rudolfa 

Kasperek, zięcia Waltra, za ++ z rodz. Świerc - Ocik - Marszolek i d.op. 

10. 30 Za + męża Jana Matuszek w 2 r. śm. 

12. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski dla rodziny w pewnej intencji 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

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

Anny Mleczek z ok. 80 r. ur. 

  



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego  

2. Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Bożego Narodzenia. Od 

poniedziałku rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego  

3. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w czwartek św. Antoniego, w sobotę 

św. Józefa Pelczara  

4. We wtorek (15.01) Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy   

5. W czwartek (17.01) przypada 22 Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim   

6. W piątek (18.01) rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan, który kończy się świętem nawrócenia św. Pawła (25.01) 

7. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru 

Plan kolędy 

14 stycznia (poniedziałek) - ul. Smolki, Grzesika i Oświęcimska (do ulicy Rudzkiego) 

- godz. 14.00  

15 stycznia (wtorek) - ul. Popiełuszki od Nowej Wsi Królewskiej do rodz. Baron -

godz.14.00  

16 stycznia (środa) - ul. Popiełuszki od Gai do bloku 70 włącznie - godz. 14.00  

18 stycznia (piątek) - ul. Mała, Popiełuszki do końca i Kasperka - godz. 14.00  

19 stycznia (sobota) - ul. Gorzołki, Średnia i Planetorza - godz. 10.00  

20 stycznia (niedziela) - ul. Jaronia (bloki 2 i 4)  - godz. 13.00  

21 stycznia (poniedziałek) - ul. Jaronia (bloki 6, 8 i 10) - godz. 14.00  

22 stycznia (wtorek) - dodatkowa kolęda dla tych Parafian, którzy w czasie wizyty 

duszpasterskiej byli poza domem. Zapisy w zakrystii - godz. 16.00 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 

Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 

odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». 

Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 

gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i 

pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się 

chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to 

powiedziały». 



Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój 

głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 

dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak 

pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 

piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie». 

Patron tygodnia – św. Antoni 

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 

Czas kolędy. Ksiądz z ministrantami wchodzi do mieszkania, ministranici odśpiewują 
kolędę, potem chwila na modlitwę. Ministranci wychodzą, ksiądz siada na fotelu i 
mówi: Pokój temu domowi. W pewnym momencie zauważa na białym obrusie leżące 
banknoty. Bierze je do ręki i liczy: sto, dwieście, trzysta, czterysta. Podnosi głowę i 
patrząc na gospodarzy mówi: A miało być przecież pięćset plus. 

Mieliśmy w domu jedną normalną osobę, sprzatała, prała, gotowała – to babcia. 
Wczoraj dostała w prezencie laptopa . . . koniec . . . nie ma człowieka 


