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20. – 26. 01. 2020 

II Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 

który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie 

znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i 

spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił 

wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 

spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i 

daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». 

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, 

który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba 

i zgromadził Mu Izraela. 

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i 

sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 

zbawienie dotarło aż do krańców ziemi». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 01. 2020 – św. Fabiana, pap. i m. oraz św. 

Sebastiana, m. 

7. 00 Za + Mieczysława Stęporskiego - od Marii Szczotka z dziećmi 

 Wtorek 21. 01. 2020 – św. Agnieszki, dz. i m. – Dzień Babci 

7. 00 O zdrowie i Boże błog. w int. naszych żyjących i zmarłych  Babć 

 Środa 22. 01. 2020 – św. Wincentego, m. – Dzień Dziadka 

7. 00 O zdrowie i Boże błog. w int. naszych żyjących i zmarłych Dziadków 

 Czwartek 23. 01. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Marię Josek w 10 r. śm., męża Wincentego, ich rodzeństwo, 

krewnych, za + zięcia Gerharda, za ++ rodziców Piotra i Annę Dussa, dwóch 

synów i d.op. 

 Piątek 24. 01. 2020 – św. Franciszka Salezego, bpa i dra K. 

18. 00 MSZA  ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Jana Świerc, żonę Annę, 

syna Ludwika, jego żonę Jadwigę, zięcia Waltra Kasperek, wnuka Rudolfa, za 

++ z rodz. Świerc - Ocik - Marszolek i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 25. 01. 2020 – Nawrócenie św. Pawła - święto 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. o łaski Boże i błog.w int. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Agnieszki Szywalskiej z ok. 85 r. ur., za dzieci z rodzinami i 

+ męża Huberta  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP o zdrowie i Boże błog. w int. Sylwii z ok. 50 r. ur.  

- Do św. Anioła Stróża, B.Op. MBNP za roczne dziecko Mateusza Gajda, za 

siostrę Karolinę, za rodziców, dziadków i chrzestnych  

- Za + męża i ojca Karla Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo 

oraz d.op.  

- Za + Henryka Sieroń, za ++ rodziców i za + Irenę Figura  

- Za + Józefa Mleczek w 8 r. śm., za + Henryka Świtała w 5 r. śm., jego ojca 

Franciszka i za ++ rodziców z obu stron  

- Za ++ Kazimierza i Stanisławę Parobeckich, za + Maję Wandachowicz, za + 

Zygmunta Sotel i pokr. 



 Niedziela 26. 01. 2020 – III Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Waltra Kasperek, syna Rudolfa, za ++ z rodzin Świerc - Kasperek i d.op.   

10. 30 Za zamordowanych z naszej Parafii w 1945 r. i za ks. Rudzkiego 

15. 45 Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu naszego Przedszkola 22 Bajkowa 

Rodzina 

16. 30 Za + Marię Bazelak w rocznicę śm., za + męża Jana, za ++ z rodz. Labisz - 

Bazelak i d.op 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczna kolektę parafialną na ubezpieczenie kościoła 

a także na wszelkie podatki gruntowe i podatki od nieruchomości  

2. W sobotę (25 stycznia) w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła kończy się 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  

3. W tym tygodniu po czasie kolęd, w piątek już jest Msza św. szkolna  

4. We wtorek Dzień Babci, w środę Dzień Dziadka – naszych Seniorów zapraszam 

na Msze św. w ich intencji  

5. W niedzielę 26 stycznia w czasie sumy nasz Chór Parafialny i Chór z Parafii 

Chrystusa Króla będzie śpiewał kolędy, a przed końcowym błogosławieństwem 

będzie krótki koncert kolęd, serdecznie zapraszam 

6. W dniu 1 lutego od godz. 8.00 zawodnicy naszego Klubu „Groszmal” będą po 

Groszowicach „Wodzić Niedźwiedzia”. Prosi się parafian o otwieranie nie tylko 

drzwi swoich domów ale także serc, gdyż zebrane środki będą przekazane na 

szczytny cel 

PLAN KOLĘDY 
20 stycznia 2020 (poniedziałek) ul. Bassego i Jana  godz. 14.00  

21 stycznia 2020 (wtorek) ul. Jaronia  bloki 2, 4, 6  godz. 14.00  

22 stycznia 2020 (środa) ul. Jaronia bloki 8, 10   godz. 14.00  

23 stycznia 2020 (czwartek) dodatkowa kolęda dla tych Parafian, którzy w czasie 

kolędy byli poza domem - od godz. 16.00. Na kolędę można się zapisywać w zakrystii 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do 

Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i 

powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca 

naszego i Pana Jezusa Chrystusa! 



Patron tygodnia: św. Franciszek Salezy 

Franciszek urodził się pod Thorens (w Alpach Wysokich) 21 sierpnia 1567 r. Jego 

ojciec, także Franciszek, był kasztelanem w Nouvelles i miał tytuł pana di Boisy. 

Matka, Franciszka, pochodziła również ze znakomitego rodu Sionnaz. Spośród 

licznego rodzeństwa Franciszek był najstarszy. 

W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. W roku 1573 jako sześcioletni 

chłopiec Franciszek rozpoczął regularną naukę w kolegium w La Roche-sur-Foron. W 

dwa lata później został przeniesiony do kolegium w Annecy, gdzie przebywał trzy 

lata. W tym też czasie przyjął pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania 

(1577). Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę jako 

znak przynależności do stanu duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się do 

Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym uniwersytecie. Ponadto w kolegium 

jezuitów studiował klasykę. W czasie tych studiów owładnęły nim wątpliwości, czy 

się zbawi, czy nie jest przeznaczony na potępienie. Właśnie wtedy wystąpił we Francji 

Kalwin ze swoją nauką o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał spokój dopiero wtedy, 

gdy oddał się w niepodzielną opiekę Matki Bożej w kościele św. Stefana des Gres. 

Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do 

rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka 

hebrajskiego i greckiego. 

Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia prawnicze, które mogły mu 

otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udał się z Sorbony do Padwy. 

Studia na tamtejszym uniwersytecie uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie do 

Loreto, gdzie złożył ślub dozgonnej czystości (1591). Potem odbył pielgrzymkę do 

Rzymu (1592). Kiedy syn powrócił do domu, ojciec miał już gotowy plan: zamierzał 

go wprowadzić jako adwokata i prawnika do senatu w Chambery i czynił starania, by 

go ożenić z bogatą dziedziczką, Franciszką Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku 

wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił. Natomiast 

zgłosił się do swojego biskupa, by ten go przyjął w poczet swoich duchownych. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców. 

Jednocześnie został prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go drugą osobą po 

miejscowym biskupie. 

Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji, w dniu 28 

grudnia 1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele 

macierzystym Sióstr Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie. 

Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX 

ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła (1877), a papież Pius XI patronem 

dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony jest jako patron wizytek, 

salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św. 

Jana Bosko); Annecy, Chabery i Genewy. 

Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim - w rokiecie i 

mantolecie lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie. Jego atrybutami są: gorejąca 

kula ośmiopłomienna, księga, pióro, serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową 

koroną trzymane w dłoni. 


