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27. 01. – 2. 02. 2020 

III Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

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

Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i 

Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 

ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 

światło». 

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

królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus 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, 

zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 

A idąc 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 wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 01. 2020 – św. Anieli Medici, m. 

7. 00 Za ++ w pew. int. 

 Wtorek 28. 01. 2020 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dra K. 

18. 00 Za ++ rodz. Stanisława i Stanisławę i do B.Op. z podz. za łaski, z pr. o 

zdrowie i Boże błog. w int. Marii, za siostrę Bożenę oraz o szczęśliwą  

operację 

 Środa 29. 01. 2020  

7. 00 Za ++ Teodora i Ingeborgę Bednorz w rocznicę śm., za ++ z rodz. i pokr. oraz 

o Boże błog. dla dzieci 

 Czwartek 30. 01. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Zofii Wojnar z ok. ur. i za całą rodzinę 

 Piątek 31. 01. 2020 – św. Jana Bosko, kapł. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + ojca Piotra Okos w 50 r. 

śm., żonę Jadwigę, córki, synów, zięciów, za + Joachima Świerc i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 1. 02. 2020 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za kościół, Ojca św. i prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + matkę Jadwigę Gabriel w 8 r. śm., za + ojca Gerharda, za ++ rodz. 

Gabriel - Warzyc - Wojewoda i pokr.  

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

oraz ++ z rodz. Franczok - Waluś  

- Za + Jerzego Smolin, za jego ++ rodziców i teściów, Marię i Jana Bazelak i 

dziadków z obu stron  

- Za + Zygmunta Klepert, jego ++ rodziców, za + ciocię Jadwigę Sańkowską, 

+ Ewę Kupczak i za + Józefa  Kowol  

- Za + Monikę Kozak w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 2. 02. 2020 – IV Niedziela Zwykła – Dzień Życia 

Konsekrowanego 

8. 00 Za + matkę Teresę Walesa oraz ++ dziadków Rocha i Rozalię Matuszek, za 

++ Józefa i Marię Walesa, pokr. i d.op. 

10. 30 Za + ojca Gintera Kopiec, jego ++ rodziców i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za Józefa Reisebicher w I r. śm., za matkę Stanisławę Rajzebicher, ++ z pokr. 

oraz d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczna kolektę parafialną na ubezpieczenie kościoła 

a także na wszelkie podatki gruntowe i podatki od nieruchomości. Na ten cel 

parafialny wpłynęło w ubiegłą niedzielę 4 011 Zł. 97 Gr.  

2. Dziś w niedzielę (26 stycznia) przypada 20 Światowy Dzień Islamu w Kościele 

Katolickim w Polsce. Niedziela ta  jest także obchodzona jako Niedziela Słowa 

Bożego  

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca  

4. W niedzielę (2.02.) święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane 

świętem Matki Bożej Gromnicznej (błogosławieństwo świec i procesja). Jest to 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego  

5. W święto Ofiarowania Pańskiego kolekta diecezjalna na Seminarium Duchowne 

i inne Instytucje Diecezjalne oraz zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe  

6. Zakończyła się tegoroczna kolęda. Chciałbym w imieniu własnym i 

ministrantów podziękować za piękne spotkania, za poczęstunki i za wszelkie 

ofiary złożone na potrzeby naszego koscioła. Za wszystko składam 

podziękowania i mówię „Bóg  zapłać” 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w 

zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście 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 od Pawła, a ja od 

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. 

 

 



Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w 

przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 

mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś 

jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki 

Madianitów. 

 

Patron tygodnia: św. Jan Bosko 

Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie w Becchi niedaleko 

Turynu, we włoskim Piemoncie. Jego rodzicami byli Franciszek Bosko i Małgorzata 

Occhiena, którzy na chrzcie swojemu najmłodszemu synowi dali dwa imiona: Jan 

Melchior. W rodzinie Bosko było już dwóch starszych synów: Antoni, syn Franciszka 

Bosko z pierwszego małżeństwa, i Józef, syn Franciszka i Małgorzaty. Kiedy Janek 

miał dwa lata, umarł ojciec. Wychowaniem dzieci zajęła się wówczas ich mama, 

Małgorzata. 

Z domu rodzinnego Jan wyniósł pobożność i chęć do nauki. Jednak aby móc 

zdobywać wiedzę, musiał ciężko pracować. Dzięki inteligencji i wytrwałości oraz przy 

pomocy życzliwych ludzi ukończył szkołę, a następnie w 1835 roku wstąpił do 

seminarium duchownego w Chieri i sześć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. 

Hasło, które wybrał z okazji święceń: „Da mihi animas cætera tolle” („Daj mi dusze, 

resztę zabierz”), stało się potem hasłem wszystkich salezjanów. 

Po święceniach ks. Bosko poznawał sytuację młodzieży żyjącej w Turynie. Był 

przerażony tym, co zobaczył. Młodzi włóczyli się po ulicach bez pracy i 

wykształcenia. Wielu z nich, nie mając za co żyć, schodziło na drogę przestępstwa. 

Ks. Bosko postanowił stworzyć warunki, które pomogą przygotować chłopców do 

godnego dorosłego życia. Z czasem ks. Bosko dostrzegł, że młodzież potrzebuje 

miejsca do nauki zawodu. Założył więc pracownię krawiecką i szewską, potem 

stolarnię, introligatornię, a w końcu bardzo nowoczesną drukarnię. 

Ks. Bosko, mając głębokie przeświadczenie, że został posłany przez Boga po to, by 

prowadzić młodych do świętości, pomagał jej nie tylko w wymiarze materialnym, ale 

również duchowym. Uczył ich modlitwy i zachęcał do częstego przystępowania do 

sakramentów spowiedzi i Komunii świętej. Wpajał im zasady postępowania oparte na 

Bożych przykazaniach i Ewangelii. Ukazywał, że ich powołaniem jest służba Bogu i 

bliźniemu w społeczeństwie i w Kościele. 

W 1929 roku Jan Bosko został beatyfikowany przez Piusa XI, a pięć lat później 

kanonizowany. 

 


