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13. – 19. 01. 2020 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 

do mnie?» 

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad 

Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad 

Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie». 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 

wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 

każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał 

swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 

Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 01. 2020 – Wspomnienie MB Fatimskiej –  

św. Hilarego 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Dobrodziejów i za naszych Chorych   

 Wtorek 14. 01. 2020 – św. Cyryla i Metodego – patronów Europy 

7. 00 Za + Gertrudę Czaja w dniu urodzin, za + męża Karola i zięcia Józefa   

 Środa 15. 01. 2020  

7. 00 Za + Macieja Piechaczek i za + Helenę Hoffmann 

 Czwartek 16. 01. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ojca w rocznicę śm. 

 Piątek 17. 01. 2020 – św. Antoniego – Dzień Judaizmu w Kościele 

7. 00 W pew. int. za żyjących i zmarłych Dobrodziejów 

 Sobota 18. 01. 2020  

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Weroniki i Wiesława Swendrowskich z ok. 60 r. ur. oraz za dzieci 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. z pr. o łaski Boże i błog.w int. ks. proboszcza z okazji kolejnych 

urodzin  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Kacpra Śliwa, za rodziców, brata, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Sarę Jonczyk, za rodziców, siostry, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Za + Teresę Mika w 30 dz. po śm.  

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

Innocentego  

- Za + Jerzego Sbilut w 6 r. śm., za + żonę Monikę, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teścia  

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

- Za + Kazimierza Szwajkiewicz, za ++ z rodz. Szwajkiewicz,  + syna 

Mariana, żonę Teofilę i za + Ludwika  Juszczyk 

 Niedziela 19. 01. 2020 – II Niedziela Zwykła 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Patrycji Faltin z ok. 30 r. ur., za rodziców i za całą rodzinę 

10. 30 Za + Antoniego Kempfert w 6 r. śm., za ++ z rodz. Kempfert - Giza i pokr.   

15. 45 Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu z Górażdży (Szwarne Dziołchy) 

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

Krystyny Lelit z  ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami, za wnuczki i prawnuczkę 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś  (12.01) Niedziela Chrztu Pańskiego. W kościele seminaryjno-

akademickim  Zjazd Rodzin Adopcyjnych  

2. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku 

rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego  

3. W środę Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  

4. W sobotę (18.01) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 

kończy się świętem nawrócenia św. Pawła (25 .01)  

5. W miesiącach zimowych są wolne intencje mszalne, szczególnie w ciągu 

tygodnia, stąd można zamawiać Msze św. za żyjących i za zmarłych  

6. W niedzielę 19 stycznia kolekta parafialna na ubezpieczenie kościoła, a w 

niedzielę 26 stycznia Ojcowie Oblaci będą kolektować na nowy kościół św. Jana 

Pawła II 

PLAN KOLĘDY 
13 stycznia 2020 (poniedziałek) ul. Dunikowskiego i Rzeczna godz. 14.00  

14 stycznia 2020 (wtorek) ul. Smolki, Grzesika i Oświęcimska (do ul. Rudzkiego) 

godz. 14.00  

15 stycznia 2020 (środa) ul. Popiełuszki od Nowej Wsi Królewskiej do rodz. Baron 

godz. 14.00  

16 stycznia 2020 (czwartek) ul. Popiełuszki (od Gai do bloku 70 włącznie) godz. 

14.00   

18 stycznia 2020 (sobota) ul. Mała, Popiełuszki (do końca) i ul Kasperka godz. 10.00  

19 stycznia 2020 (niedziela) ul. Gorzołki, Średnia i Planetorza  godz. 12.30 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
To mówi Pan: 

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie 

wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny 

nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. 

Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia 

wyczekują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem 

Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 

ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności». 



 

Czytanie z Mądrości Syracha 
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na 

zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi 

mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» 

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie 

mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem 

jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

Patron tygodnia: św. Walenty 

Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i 

niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań 

(Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w 

czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do 

prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu 

odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to 

oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. 

Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie 

przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był 

szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. 

Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. 

Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc 

pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. 

W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas 

ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii 

i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W 

związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami. 

W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w 

lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z 

padaczki. 

Humor 

Kobiety kochają inteligentnych mężczyzn. Na przykład, jeśli mężczyzna ma piękne 

dłonie, jest wysoki, dobrze zbudowany, ma gęste kręcone włosy i pełny portfel, to jest 

inteligentnym człowiekiem. 

 


