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26. 01. – 01. 02. 2015 r. 

III Niedziala Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Marka 1,14-20.  

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 

Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami 

ludzi». 

I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w 

łodzi i naprawiali sieci. 

Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami 

w łodzi i poszli za Nim. 

 

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„W przyszłości mogą powstać nowe, różnorodne formy życia konsekrowanego, 

ale niezmienna pozostanie istota tego wyboru, który wyraża się w radykalnym 

darze z siebie składanym z miłości do Pana Jezusa, a w Nim do każdego członka 

ludzkiej rodziny” (VC 3). 

„Co ja z tego będę miał?” – to wiele razy powtarzane pytanie ma niestety 

niewiele wspólnego z życiem konsekrowanym. „Kocham, więc daję” – ta logika 

inspiruje do złożenia ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  26. 1. 2015 – św. bpa Tymoteusza i Tytusa 
7. 00 Za ++ Piotra i Jadwigę Okos, córki, synów, zięciów i za + Joachima Świec 

 

Wtorek  27. 1. 2015 – bł. Jerzego Matulewicza 
7. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Marszołek, ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z rodz. 

Marszołek - Smolin 

 

Środa  28. 1. 2015 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 
7. 00 W int. Agnieszki i Piotra o zdrowie i za ++ z rodziny oraz pokr. 

 

Czwartek  29. 1. 2015 – św. Anieli Merici, dz. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 W int. pewnej rodziny o Boże błog. 

 

Piątek  30. 1. 2015  
7. 00 Do B.Op.  MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Zofii 

Wojnar z ok. urodzin   

18. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, rodziców, teściów, szwagrów, 

szwagierkę i dusze czyśćcowe 

 

Sobota  31. 1. 2015 – św. Jana Boski, kapł. 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Leopolda Muszyński z ok. 90 r. ur. i w int. całej rodziny  

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

int. Henryka z ok. ur., za żonę i córkę z rodziną  

- Za ++ rodz. Małgorzatę i Alfonsa Franczok, za ++ dziadków Marię i Pawła 

Waluś i d.op.  

- Za ++ z rodzin Kasperek - Linkert - Kornek - Lazar i d.op. 

 

Niedziela  1. 2. 2015 – IV Niedziala Zwykła 
8. 00 Za + Gintera Kopiec, jego ++  rodziców i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Mieczysława Mikoda z ok. 60 r. ur., za żonę Krystynę, za dzieci z 

rodzinami z pr. o potrzebne łaski 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Marię Rozmus w 20 r. śm., za jej + męża Stanisława, za wszystkich ++ 

z rodziny Rozmus i za dusze czyśćcowe 

 

 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Za tydzień w sobotę 31 stycznia w kościele WMSD w Opolu obchody Dnia 

Życia  Konsekrowanego, rozpoczęcie o godz. 11.00  

2. W przyszłą IV niedzielę zwykłą 1 lutego kolekta na potrzeby Seminarium 

duchownego i  instytucji diecezjalnych  

3. Dnia 7 lutego br., w sobotę odbędzie się koncert ekumeniczny trzech 

chórów: „OKTOICH” przy cerkwi Cyryla i Metodego we Wrocławiu i 

Prawosławnego Ordynariatu Wojska  Polskiego Garnizonu Wrocław, 

Chóru ewangelickiego „JUBILATE   DEO” z Mysłowic i naszego Chóru 

parafialnego – już dziś wszystkich serdecznie zapraszam  

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

5. W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej zebranie Marianek  

6. Na naszym cmentarzu parafialnym w ubiegłym tygodniu została 

przeprowadzona tzw. przycinka  - KOSMETYKA STARYCH DRZEW.  

W ubiegłym roku przycięto – zgodnie z prawem 12 drzew, obecnie 14 

kolejnych. Koszt tych prac to kwota 7 tysięcy złotych. (Przycięcie jednego 

drzewa to kwota 500 Zł.)  

7. Styczniowa rata Remondisa za wywóz śmieci to kwota prawie 3000 Zł. W  

tym  miesiącu na bieżące utrzymanie cmentarza nasza Parafia wyda prawie 

10 tys. złotych 

 

Opowiadanie - Postęp 

Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii i w Ameryce 

Południowej, by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych 

dwóch dniach tubylcy wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak 

najlepiej wywiązać się z nieludzko ciężkich obowiązków. 

Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim nieruchomo w 

milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie byli w stanie 

już dłużej pracować, było jasne jak słońce. 

Zniecierpliwiony poszukiwacz spoglądając na swój zegarek i wymachując rękoma na 

szefa tragarzy, dał mu do zrozumienia, że mają ruszyć szybko, bo czas ucieka. 

- To niemożliwe - odpowiedział spokojnie człowiek - ci ludzie biegli nazbyt szybko, 

teraz czekają, aż powrócą do nich ich dusze. 

 



Święty 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. 

 Humor 

Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny Jasia i oczywiście zadaje Jasiowi 

standardowy zestaw pytań: 

- A ile masz lat? 

- Siedem... 

- A do kościółka chodzisz? 

- Chodzę... 

- Co niedziela? 

- Co niedziela... 

- Z całą rodziną? 

- Z całą... 

- A do którego? 

- Do tego z dużymi wózkami i stoiskiem rybnym. 


