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8. – 14. 01. 2018 

Niedziela Chrztu Pańskiego - Święto 
 

Ewangelia wg św. Marka  

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 

aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on 

zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 

Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak 

gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem 

umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym 

poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 

świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. 

Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli 

przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 01. 2018  

7. 00 Za + męża Pawła Respondek, rodz. z obu str., za + babcię Florentynę Cichoń 

 Wtorek 9. 01. 2018  

7. 00 Do Dzieciątka Jezus i Matki Boskiej Fatimskiej w int. Gertrudy 

 Środa 10. 01. 2018  

7. 00 Za ++ rodz. Marię i Wincentego Sobota, za ++ braci Józefa, Jana i Roberta, 

ich żony i d.op. 

 Czwartek 11. 01. 2018  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + matkę Marię Josek w 8 r. śm., za + męża Wincentego, ich rodziców, 

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

 Piątek 12. 01. 2018  

7. 00 Za + Marię Stach w rocznicę śm., za + siostrę Martę, za + brata Franciszka, za 

+ żonę Marię, za ++ rodziców oraz za ++ Marię, Jana i Annę Danisz, pokr. i 

d.op. 

 Sobota 13. 01. 2018  - św. Hilarego, bpa 

Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i  

Dobrodziejów 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

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

Wojciecha z ok. ur., za rodziców, rodzeństwo i całą rodzinę   

- Dz. błag. do B.Op. MBF. w int. Jana Słowik z ok. 50 r. ur., za żonę Mariolę, 

synów i w int. rodz. Słowik – Joszko z pr. o zdrowie i Boże błog.  

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

błog. w int. Agnieszki Okos z ok. urodzin, za dzieci, najbliższą rodzinę, za ++ 

z rodz. i pokr.  

- Za + Jana Bernat w 25 r. śm., za + Grzegorza w 9 r. śm., za Władysławę w 

rocznicę śm., za ++ Antoniego i Władysławę w rocznicę śm. i za + Justynę 

Bernat w 6 miesięcy po śmierci  

- Za + Danutę Królikowską w 6 r. śm., za + Bronisława Królikowskiego, za + 

Michalinę Bakulińską, ++ Annę i Kazimierza Dereń, pokr. i d.op.  

- Za + brata Hansa Janikula w I r. śm. i za ++ z rodziny  

- Za + brata, wuja Piotra Rosół, za żonę Helenę, ++ braci Jerzego i Eugeniusza 

oraz za ++ rodz. Piotra i Helenę Rosół 

 Niedziela 14. 01. 2018 – II Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Jerzego Sbielut w 4 r. śm. za żonę Monikę, za + rodz., rodzeństwo i 

teściów 



10. 30 Za + męża Jana Matuszek w I r. śm. 

15. 00 Koncert kolędowy orkiestry dętej „Kaprys” z Boguszyc 

16. 30 Za + Alfonsa Goworek w I r śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W niedzielę Chrztu Pańskiego kończy się okres Narodzenia Pańskiego  

2. Od poniedziałku pierwsza część okresu zwykłego  

3. Bóg zapłać za kolektę w Uroczystość Trzech Króli na Misje św. i za dzisiejszą, 

która  jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

4. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej zapraszam trzynastego na Mszę św. o godz. 

7.00  

5. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

Plan kolędy 

8 stycznia (poniedziałek) – ul. Oświęcimska (od Apteki do ul. Ks. Rudzkiego) oraz 

ul. Czogały – od godz. 14.00 

9 stycznia (wtorek) – ul. Glogego, Piaskowa, Południowa i Gozdek – od godz. 14.00 

10 stycznia (środa) – ul. Grzonki i Młodzieżowa – od godz. 14.00 

11 stycznia (czwartek) – ul. Rudzkiego, Brzegowa, Myśliwca i Piastów – od godz. 

14.00 

12 stycznia (piątek) – ul. Dunikowskiego i Rzeczna – od godz. 14.00 

13 stycznia (sobota) – ul. Bassego i Jana – od godz. 10.00 

14 stycznia (niedziela) – ul. Katarzyny (od rodz. Mylek) – od godz. 12.30 

 

Patron tygodnia – św. Tomasz z Cori  

Św. Tomasz z Cori urodził się 4 czerwca 1655 r. w Cori, w pobliżu Latiny we 
Włoszech. Tego samego dnia otrzymał chrzest oraz imiona Franciszek Antoni. 
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem sakrament bierzmowania przyjął w wieku 3 lat. Już 
jako dziecko wyróżniał się pobożnością. Codziennie rano uczestniczył we Mszy św. 
w parafialnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Po śmierci rodziców 14-letni Franciszek Antoni musiał przerwać naukę i zacząć 
pracować, aby utrzymać siebie i dwie siostry. Gdy siostry dorosły i założyły swoje 
rodziny, sługa Boży wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 7 lutego 1677 r. w Orvieto 
i przyjął imię Tomasz. w 1678 r. rozpoczął w Viterbo studia filozoficzne i teologiczne, 
a następnie kontynuował je w Velletri. Tam też w 1683 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Wkrótce został przeniesiony do domu zakonnego w Orvieto, gdzie pełnił 
funkcję zastępcy mistrza nowicjatu. 
25 kwietnia 1684 r. przybył do franciszkańskiego klasztoru w Bellegrze. Po dwóch 
latach został furtianem. Przyjmował wszystkich z radością i w duchu służby. w 1703 r. 
przełożeni wysłali go do nowego klasztoru franciszkańskiego w Palombarze, gdzie 



także pełnił obowiązki furtiana. w życiu zakonnym był wymagający wobec siebie 
i współbraci. Przestrzegał skrupulatnie dyscypliny zakonnej, żył ubogo, a przede 
wszystkim dużo i gorliwie się modlił. Słynął z dobroci i łagodności. w krótkim czasie 
stał się wzorem nie tylko dla wiernych w diecezji Subiaco, pośród których 
niestrudzenie wypełniał posługę duszpasterską, ale także dla swoich współbraci oraz 
innych kapłanów. Jako znawca życia zakonnego przyczynił się do opracowania 
zaostrzonej reguły klasztorów franciszkańskich, która została zatwierdzona 11 
stycznia 1706 r. 
Po sześciu latach opuścił Palombarę i powrócił do klasztoru w Bellegrze, gdzie 
prowadził pracę duszpasterską. Posiadał zdolności kaznodziejskie: jego kazania były 
proste, jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Wielką wagę przywiązywał również do 
sakramentu pokuty. Całe godziny spędzał w konfesjonale, spowiadając ludzi, których 
pragnął prowadzić drogą uświęcenia. Opiekował się chorymi i ubogimi w swojej 
parafii, często ich odwiedzał. Centrum jego życia duchowego stanowił Jezus Chrystus 
i Jego Matka. Były to — jak pisał — «dwie jego najsłodsze miłości». «Cały jestem 
wasz — powtarzał — nie zatrzymuję nic dla siebie». 

Zmarł 11 stycznia 1729 r. Cztery lata po śmierci Tomasza z Cori rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny, a 1 sierpnia 1778 r. został ogłoszony dekret o heroiczności cnót sługi 
Bożego. 3 września 1786 r. papież Pius VI wyniósł go do chwały ołtarzy. 
Kanonizował go Jan Paweł II 21.11.1999 r. 

Humor 

W sklepie zoologicznym: 
- Poproszę tę czerwoną papugę. 
- Jest pan Francuzem, tak? 
- Tak, ale co to ma do rzeczy? 
- W takim razie radzę panu kupić również żółtą. 
- Dlaczego? 
- Ta czerwona mówi tylko po angielsku. Za to ta żółta tłumaczy na francuski. 

Pewien ostrożny Szkot ubezpieczył wysoko swoje życie. Niedługo potem utonął w 
rzece. Na pogrzebie sąsiadka mówi do wdowy: 
- Jakie szczęście, że pani mąż był tak przezorny, chociaż nie umiał ani czytać, ani 
pisać... 
- Ani pływać, dzięki Bogu - odpowiedziała wdowa. 

Chowają Abramka Rozencwajga. 
- Niech ktoś powie dobre słowo o zmarłym! - zachęca rabin. 
Wszyscy milczą. 
- No niech ktoś powie coś dobrego! 
Cisza. 
- Ktoś musi coś powiedzieć! 
Zgłasza się jeden z żałobników: 
- Abramek miał brata. On był jeszcze gorszy. 


