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III Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 

Zabulona i Neftalego. 

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

"Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan. 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 

śmierci światło wzeszło". 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie». 

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. 

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i 

brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 

powołał. 

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 01. 2017  

7. 00 Za ++ Annę, Erwina, pokr. i d.op. 

  

Wtorek 24. 01. 2017 – św. Franciszka Walezego, bpa i dra K. 
7. 00 Za ++ Franciszka i Gertrudę Hoffmann, ich syna Jana, córkę Agnieszkę i pokr. 

  

Środa 25. 01. 2017 – Nawrócenie św. Pawła Ap. - święto 
7. 00 Za + ks. Franciszka Rudzkiego, za poległych w 1945 r. i za dusze czyśćcowe 

  

Czwartek 26. 01. 2017  - św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O Boże błog. w pewnej rodzinie   

  

Piątek 27. 01. 2017  - bł. Jerzego Matulewicza, bpa 
7. 00 Za ++ Jerzego, Marię, dziadków, krewnych i d.op. 

  

Sobota 28. 01. 2017  - św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Alojzego z ok. 60 r. ur., za żonę Teresę i za dzieci z rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedziela – intencja zbiorcza   

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

Bazelak  

- Za + Henryka Sieroń z ok. urodzin, za + ojca Piotra, ++ dziadków, krewnych 

z rodziny Bienias – Sieroń i d.op.  

- Za + ks. Józefa Szewczyka w 30 dz. po śm.  

- Za + Kazimierza Parobecki w 30 dz. po śm.  

- Za + wuja Henryka od siostrzenicy z rodziną  

- Za + ojca i dziadka Edwarda Cholewa w 4 r. śm., jego ++ rodziców, teściów 

i krewnych 

  

Niedziela 29. 01. 2017 – IV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Rozalię Matuszek, za + Teresę Walesa, za ++ z rodz. i pokr. 

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

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodziców Piotra i Jadwigę Okos, ++ córki, ++ synów, zięciów i za + 

Joachima Świerc 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne, święto Nawrócenia św. Pawła 

Apostoła (środa), wspomnienie św. Franciszka Walezego oraz św. Tymoteusza i 

Tytusa (czwartek) i św. Tomasza z Akwinu (sobota)  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na ubezpieczenie naszego kościoła  

3. W czwartek – Dzień Islamu w Kościele Katolickim  

4. W sobotę 28 stycznia w kościele seminaryjno–akademickim w Opolu obchody 

dnia  Życia Konsekrowanego  

5. W miesiącu lutym są jeszcze wolne intencje mszalne  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – św. Paweł Apostoł 

Św. Paweł, Apostoł (†67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin 

chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł 

urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny 

silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 

odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 

namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był 

uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając 

około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. 

Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej 

woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1); (Gal. 1,15-16), aby tam 

ścigać chrześcijan. U bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. a gdy upadł na 

ziemię, usłyszał głos: <Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? > - <Kto jesteś, 

Panie?> - powiedział. a On: <Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do 

miasta, tam d powiedzą, co masz czynić.>" (Dz 9,3-6). Po nawróceniu nagłym, 

niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech 

latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne 

podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr - Galacja, razem z Barnabą i Markiem; 

drugą w latach 50-53: Filippi - Tesaloniki - Berea - Achaia - Korynt, razem 

z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez - Macedonia - Korynt - 

Jerozolima. w Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów 

Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do 

cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał 

w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 

(?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). w Rzymie oczekiwał na 

zakończenie procesu oraz wyrok. 

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku - 67 - co św. 

Piotr. w Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,1/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Gal1,15-16/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,3-6/o/li


którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, 

Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, 

Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. 

Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. 

 

Pierwszy list do Koryntian 

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. 

 Humor 

Mąż wyjmuje z domowego barku wszystkie spirytualia i starannie układa je w dużej, 

sportowej torbie. Zauważa to żona i pyta: 

- Po co ci tyle tego? Przecież jedziemy tylko na dwa dni na daczę! 

- Lusia, to nie my jedziemy na dwa dni na daczę. To nasz syn zostaje na dwa dni sam 

w domu. 

Drogówka zatrzymuje kierowcę. Koniec końców, gliniarz pyta: 

- Czemu pan jest pijany? 

- Żona urodziła. 

- A co to za trup w bagażniku? 

- Ojciec dziecka. 

- Jaka wyborna kawa - chwalą goście panią domu. 

- Mąż przywiózł z Brazylii - informuje kobieta. 

- I nie wystygła? - dziwi się obecny tam policjant. 

Adwokat do klienta: 

- Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Analiza DNA wykazała, ze na miejscu zbrodni 

znaleziono pańską krew. 

- Oj, to źle... A ta dobra? 

- Cholesterol i cukier w normie. 


