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III Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 

nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i 

sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 

chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: 

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 

On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było 

napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 

Niego utkwione. 

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 28. 01. 2019 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 

18. 00 Za ++ zamordowanych z naszej Parafii w 1945 r. i za + ks. Franciszka 
Rudzkiego 

 Wtorek 29. 01. 2019  
18. 00 Za pewnych zmarłych Panu Bogu wiadomych   

 Środa 30. 01. 2019  
7. 00 Dz. błag.do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Zofii Wojnar z ok. urodzin 
 Czwartek 31. 01. 2019 – św. Jana Bosko, kapł. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 
9. 00 Za + Józefa Mleczek, za + Franciszka Świtała i za syna Henryka oraz d.op. 

 Piątek 1. 02. 2019 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców, Czcicieli, za Chorych i Dobroczyńców 

naszego kościoła 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Bronisławy Mathea, za męża, dzieci i za całą rodzinę 
 Sobota 2. 02. 2019 – MB Gromnicznej, Ofiarowanie Pańskie -  

I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 
7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i prześladowanych Chrześcijan 
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. WIECZORNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Grażyny i Ryszarda z ok. 40 r. ślubu i za syna Krzysztofa z rodziną  
- Za + męża i ojca Józefa Bujak z ok. rocznicy śmierci  
- Za + mamę Jadwigę Gabriel w 7 r. śm., za + ojca Gerharda i za zmarłych z 
rodzin Gabriel – Warzyc - Wojewoda  
- Za ++ rodz .Małgorzatę i Alfonsa Franczok oraz za ++ dziadków Marię i 
Pawła Waluś orz za ++ rodz. Franczok - Waluś  
- Za ++ Marię i Józefa Moczko, ich ++ rodziców, ++ dzieci i wnuki  
Przed końcowym błogosławieństwem, błogosławieństwo ku czci św. Błażeja, 
w czasie którego będzie ostatni koncert kolęd w wykonaniu naszego Chóru 
Parafialnego 

 Niedziela 3. 02. 2019 – IV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Wilhelma i Cecylię Sikora, za + brata, szwagra i d.op. 

10. 30 Za ++ Annę i Franciszka Piechota, za ++ z rodz. Piechota – Matejka – Nocoń i 
d.op. 

16. 00 Nieszpory  
16. 30 - Za + Jana Klik w 20 r. śm., za żonę Marię, rodziców, teściów i rodzeństwo z 

obu stron  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz.za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Tomasza Walerus z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i 
chrzestnych 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy (poniedziałek) św. Tomasza z Akwinu, 

(czwartek) św. Jana Bosko   

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie 

naszego kościoła i na wszelkie podatki gruntowe oraz podatki od nieruchomości  

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i sobota miesiąca  

4. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

5. W sobotę (2.02) święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane Matki 

Boskiej Gromnicznej (błogosławieństwo świec). Jest to Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego  

6. W niedzielę (3.02) liturgiczne wspomnienie św. Błażeja. W niedzielę na Mszach 

św. błogosławieństwo gardła ku Jego czci  

7. W święto Ofiarowania Pańskiego zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe, w 

niedzielę (3.02) kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

8. Próba chóru w poniedziałek o godz. 18.00 w salce, częsć męska o godz. 17.30  

9. Dobiegły końca nasze tegoroczne odwiedziny kolędowe. W dniach od 27 

grudnia do 23 stycznia gościłem w wielu domach Parafian. Jako  duszpasterz 

naszej Parafii wyrażam wdzięczność tym, którzy otworzyli przed kapłanem i 

ministrantami drzwi swoich domów – za wspólną  modlitwę w intencji 

domowników oraz o umocnienie ich Bożym błogosławieństwem.  

Dziękuję za miłe przyjęcie, za wielką życzliwość , za poczęstunki i za każdą 

dobrowolną ofiarę na rzecz naszego kościoła. Wszystkim mówię serdeczne Bóg 

zapłać. W imieniu ministrantów dziękuję również za wszelkie datki składane 

podczas kolędy do puszek na cele misyjne i na potrzeby naszych ministrantów i 

marianek, a także za przekazywane im słodycze 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy 
bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to 
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni 
jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga 
powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego 
rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem 
okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było 
wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby 
powonienie? 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. 
Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie 



liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi 
potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, 
które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. 
Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 
gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz 
Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało 
godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki 
troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią 
wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest 
poszanowanie, współradują się wszystkie członki. 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak 
ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy 
uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi 
językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są 
nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają 
łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je 
tłumaczyć? 

Patron tygodnia – św. Tomasz z Akwinu 

Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła (1226-1274). Urodził się na 
zamku Roccasecca niedaleko Akwinu jako syn rycerza. Wychowywał się w klasztorze 
Monte Cassino. Podczas studów na uniwersytecie w Neapolu wstąpił do zakonu 
dominikanów co spotkało się z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z 
dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję. Bezskutecznie. 
Dalsze studia odbył w Kolonii, a następnie w Paryżu, gdzie przyjął święcenia 
kapłańskie. Wykładał na macierzystych uczelniach, w Rzymie oraz na dworze papieża 
Urbana IV Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek 
niezwykłej wiedzy którą umiał połączyć z nie mniej wielką świętością. Powiedziano o 
nim, że "między uczonymi był największym świętym, a między świętymi 
największym uczonym'. w swej skromności odmawiał kilkakrotnie propozycji zostania 
biskupem. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany 
tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli 
chrześcijańskiej. Jego spuścizna naukowa obejmuje dziesiątki tomów. Zadziwia w 
nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota wyjaśnień, 
błyskotliwość myśli. 
Św. Tomasz zmarł w drodze do Lyonu, podążając na sobór. Miał 48 lat. Jest doktorem 
Kościoła. Patron dominikanów szkół katolickich, księgarni, studentów teologów 
Opiekun podczas sztormów 
W IKONOGRAFII św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, 
w czarnym habicie i białym szkaplerzu. 
Jego atrybutami są: anioł, gołąb. infuła u nóg, której nie przyjął. kielich, kielich z 
Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, 
różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. 
Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli. 


