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21. – 27. 01. 2019 

II Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do 

Niego: «Nie mają wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?» 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. 

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci 

więc zanieśli. 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, 

skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 

młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy 

się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 

uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 21. 01. 2019 – św. Agnieszki, dz. i m. 

Dzień Babci 
7. 00 O Boże błogosławieństwo w int. wszystkich Babć i Dziadków 

 Wtorek 22. 01. 2019 – św. Wincentego, diakona 

Dzień Dziadka 

7. 00 Za ++ Ryszarda, Jerzego, Franciszka i Gerarda 

 Środa 23. 01. 2019  

7. 00 Za + Alfreda Kliza w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 24. 01. 2019 – św. Franciszka Salezego, bpa i dra K. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z prośbą o dalsze zdrowie w pewn. int. 

 Piątek 25. 01. 2019 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła - Święto 

7. 00 Za ++ Piotra i Jadwigę Okos, córki, synów, zięciów i za + Joachima Świerc 

 Sobota 26. 01. 2019 – św. bpa Tymoteusza i Tytusa 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Adeli Gambiec z ok. 60 r. ur., za męża Józefa, syna Marcina, synową 

Katarzynę i wnuczkę Emmę 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. WIECZORNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Ireny Pawlaczyk z ok. 85 r. ur., za męża Edwarda oraz krewnych  

- Za + Henryka Sieroń z ok. ur., jego ++ rodziców, dziadków Bienias – Sieroń  

- Za + męża i ojca Karla Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Rudolfa Kasperek, ojca Waltra i za ++ z rodz. Kasperek – Świerc  

- Za + Irenę Czypek w 30 dz. po śm. i za + męża Franciszka oraz d.op. 

 Niedziela 27. 01. 2019 – III Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Antoniego Kempfert w 5 r. śm., za ++ 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. Marii Sahs z ok. 80 r. ur., za dzieci, wnuki i prawnuki  

- Do Św. Anioła Stróża za roczne dzieci Bartosza Józefa Kardela i Jasia 

Wawrzyńczak, za rodziców, dziadków, chrzestnych i za całe rodziny 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 Za + Marię Bazelak w rocznicę śm., za + męża Jana, za ++ rodz. Labisch - 

Bazelak 

  



Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: (poniedziałek) św. Agnieszki, 

(czwartek) św. Franciszka Salezego, (piątek) święto Nawrócenia św. Pawła 

Apostoła, (sobota) św. Tymoteusza i Tytusa  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna jest przeznaczona na ubezpieczenie 

naszego kościoła i na wszelkie podatki gruntowe oraz podatki od nieruchomości  

3. W poniedziałek Dzień Babci, we wtorek Dzień Dziadka - zapraszam na Mszę 

św. naszych Seniorów   

4. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jednościan Chrześcijan kończy się się 

świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła  

5. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki 

jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą 

cię nowym imieniem, które usta Pana określą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego 

Boga. 

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą 

«Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – 

«Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak 

oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 

Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 

wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez 

Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego 

Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez 

tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia 

języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

 



Patron tygodnia – św. Paweł 

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

skich, 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 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 

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. 

Humor 

Szukam nowego domu dla psa. Taki mały, rasy terrier, sporo szczeka. Jeżeli ktoś jest 
zainteresowany, to proszę dać znać, skoczę na posesję sąsiada i przyniosę. 

- Mój wujek strasznie dużo palił, gdy go po raz ostatni widziałem. 
- A co się z nim stało? 
- Nic, jest gdzie był, tylko go przez dym nie widać. 


