
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę parafialną na ubezpieczenie naszego 

kościoła  

2. W najbliższą sobotę przeżywamy I–sobotę miesiąca. Po porannej Mszy św. 

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza na modlitwę –

szczególnie wspólnotę Marianek z naszej Parafii  

3. W przyszłą niedzielę święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy w tym dniu 

Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najśw. Maryję Pannę. 

Tradycyjna nazwa tego święta to Matki Boskiej Gromnicznej. W czasie 

Mszy św. błogosławieństwo świec. W tym dniu przypada Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego  

4. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Seminarium i innych 

instytucji diecezjalnych oraz zbiórka do puszek przed kościołem na 

klasztory klauzurowe  

5. W przyszłą niedzielę 2 lutego o godz. 16.00 odbędzie się koncert kolęd w 

wykonaniu chóru z katedry opolskiej oraz naszego chóru parafialnego  

6. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Bł. Jan Paweł 11 o rodzinie 

„Rodzina ludzka, rozdarta przez grzech, została na nowo zjednoczona zbawczą mocą 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Małżeństwo chrześcijańskie, uczestnicząc w 
zbawczych skutkach tej tajemnicy, stanowi naturalne środowisko, w którym dokonuje 
się włączenie osoby ludzkiej do wielkiej rodziny Kościoła.” (FC 15). 
Wszelkie rozdarcie i niezgoda w rodzinie, choćby były bardzo głębokie, nie stanowią 
ostatniego akordu w symfonii miłości. Ten, Który ją „komponuje” bierze pod uwagę 
naszą słabość i mimo tego, a może ze względu na to, dodaje „melodię” śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. Harmonizuje się ona z najgłębszymi zakamarkami naszych 
serc i wnosi nieodparte wrażenie, że jeszcze wszystko może „zagrać”. 

Humor 

Hrabia wzywa lokaja. 
– Janie, czy cytryna ma nóżki? – pyta. 
– Nie, panie hrabio. 
– A niech to! Znów wcisnąłem kanarka do herbaty. 
 
Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi Indianin: 
– Chciałbym zmienić swoje nazwisko. 
– A jak pan się nazywa? 
– Waleczny Orzeł Spadający z Nieba na Wrogów i Uderzający ich Znienacka. 
– A jak się pan chce nazywać? 
– Łubudubu! 
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III Niedziela Zwykła 
 

„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni 

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. 

Piotr i Andrzej zarzucali swoje sieci dzień w dzień i w niejedną noc, ale niewiele z 

tego mieli korzyści. Kiedy Jezus pojawił się na brzegu jeziora, nadał ich życiu nowe 

perspektywy, nowy sens, i to ich porwało. Tylko Bóg potrafi nadać człowiekowi nowe 

znaczenie egzystencji. Tylko Bóg czyni życie porywającym i fascynującym, godnym 

porzucenia natychmiast tego wszystkiego, co dotychczas się czyniło. 

To dzięki Jezusowi, Jego obecności przy naszych sieciach, życie może być spełnione 

nawet w najbardziej przyziemnej postaci, ale Jemu chodzi o coś więcej. Chce uczynić 

coś wspanialszego dla człowieka. Chodzi o wyłowienie wieczności spod powierzchni 

doczesności albo o wyłowienie ludzi zatopionych w morzu grzechów i ukazanie im 

Nowego Świata. 

Pierwszy list do Koryntian 1,10-13.17.  

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i 

by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między 

wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja 

jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za 

was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie 

Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie 

zniweczyć Chrystusowego krzyża. 


