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II Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg. św. 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 jak gołębica zstępował z nieba 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 nad Nim, 

jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 

Pierwszy list do Koryntian 1,1-3.  

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, którzy na każdym miejscu 

wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. 

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

 



 

Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 01. 2017  

7. 00 Za ++ Pawła i Marię Kłak, + synową Elżbietę, pokr. i d.op. 

  

Wtorek 17. 01. 2017 – św. Antoniego, opata 
18. 00 W int. ks. Proboszcza z ok. urodzin – Msza św. ofiarowana od Chórzystów 

  

Środa 18. 01. 2017  
7. 00 Za + Agnieszkę Warwas, + męża Alojzego i za ++ z rodz. z obu stron   

  

Czwartek 19. 01. 2017  - św. Józefa Pelczara, bpa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za +  matkę Marię Josek w 7 r. śm., + męża Wincentego, ich rodziców i 

krewnych, za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op.  

- Za + Kazimierę Godlewską w 18 r. śm. i za + ojca Bolesława Godlewskiego 

  

Piątek 20. 01. 2017  - św. męczenników Fabiana, papieża i 

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

Józefa z ok. 60 rocznicy urodzin i w int. całej rodziny 

  

Sobota 21. 01. 2017  - św. Agnieszki, dz. i m. – Dzień Babci 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. w int. naszych Babć i Dziadków o zdrowie i Boże błog.  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Kuc, za ++ z rodz. Kuc - Fila 

  

Niedziela 22. 01. 2017 – III Niedziela Zwykła – Dzień Dziadka 
8. 00 Za + Antoniego Kempfert w 3 r. śm., za ++ z rodz. Kempfert – Giza i d.op. 

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

Renaty Jendreasek z ok. 75 r. ur. i za + ojca Kurta Jendreasek 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Jana Świerc, żonę Annę, syna Ludwika, jego żonę i wnuka Rolfa, ++ z 

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

 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne św. Antoniego (wtorek), św. Józefa 

Pelczra (czwartek) i św. Agnieszki (sobota)  

2. Dziś 15 stycznia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  

3. We wtorek Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce  

4. W środę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 

który kończy się świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła  

5. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

6. W sobotę Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka 

 

Plan kolędy 
16. 01. 2017 (poniedziałek) – ul. Popiełuszki (od Nowej Wsi Królewskiej do 

rodz. Baron) – od godz. 14.00 

18. 01. 2017 (środa) – ul. Popiełuszki (od GAI do bloku 70 włącznie) – od godz. 

14.00 

19. 01. 2017 (czwartek) – ul. Mała, Popiełuszki (do końca) i Kasperka – od 

godz. 14.00 

20. 01. 2017 (piątek) – ul. Jaronia (bloki 2, 4 i 6) – od godz. 14.00 

21. 01. 2017 (sobota) – ul. Jaronia (bloki 8 i 10) – od. godz. 12.00 

22. 01. 2017 (niedziela) – Dodatkowa kolęda dla tych, którzy byli poza domem, 

a chcieliby przyjąć wizytę duszpasterską (zapisy w zakrystii) 

 

Patron tygodnia – św. Sebastian 

Św. Sebastian, żołnierz, męczennik. Być może był oficerem gwardii cesarskiej. 

W czasie prześladowań, za wyznawanie nauki Chrystusa, umęczony. "Dioklecjan 

kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola i zabić strzałami z łuków. Tyle strzał 

tedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża, a żołnierze przypuszczając, że już nie 

żyje, odeszli" - zapisał Jakub De Voragine. Na pół umarłego odnalazła go pewna 

niewiasta i zaopiekowała się nim. Skoro Sebastian odzyskał zdrowie i siły ponownie 

udał się do cesarza, wyrzucając mu krzywdę i niesprawiedliwość wobec chrześcijan. 

Wówczas cesarz kazał go zabić pałkami. Był rok 288(?). Ciało męczennika wrzucone 

do Cloaca Maxima odnaleziono i pochowano w rzymskich katakumbach. 

Patron Niemiec. inwalidów wojennych, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, 

ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych, żołnierzy. 

Sebastian należał przez stulecia do najbardziej znanych świętych. Poświęcono mu 

liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów - malarzy 

rzeźbiarzy pisarzy muzyków. 



W IKONOGRAFII przedstawiany jest w białej tunice lub jako piękny obnażony 

młodzieniec, przywiązany do słupa albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego 

nóg leży zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św. Piotra w Okowach 

w Rzymie ukazany jest jako człowiek stary z białą brodą, w uroczystym dworskim 

stroju. 

Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie 

strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową. 

Księga Izajasza 49,3.5-6.  

Pan rzekł do mnie: «Tyś 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». 

 Humor 

Początkująca śpiewaczka operowa pyta męża:  

- Dlaczego ty zawsze wychodzisz na balkon, kiedy śpiewam?  

- Bo nie chcę, żeby sąsiedzi myśleli, że Cię biję.  

Na przystanku autobusowym siedzi ksiądz, założył nogę na nogę i czeka.  

Obserwuje go pasażer.  

W końcu podchodzi do księdza i mówi:  

- Jakie ksiądz ma piękne buty, to zamszowe?  

- A nie, nie, to za swoje - odpowiada ksiądz. 

- Wiesz mamo, Janek mi powiedział, że jesteś najmilszą kobietą jaką zna.  

- Może go do nas zaprosisz?  

- Nie trzeba. Niech dalej tak myśli. 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:  

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?  

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

Spotyka się dwóch kolegów i jeden jest strasznie pogryziony przez psa:  

- Ty, co ci się stało, że jesteś taki pogryziony?  

- Aaa pierwszy raz trzeźwy wróciłem do domu i pies mnie nie poznał. 

- Panie doktorze, jestem wykończona. Odkąd mój mąż zachorował, dzień i noc muszę 

czuwać przy jego łóżku.  

- Przecież przysłałem państwu młodą pielęgniarkę!  

- Właśnie dlatego! 
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