
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

STYCZEŃ  

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 

braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,    

modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością                         

na wszystkich.  

55 (116) 17 I 2021 

J 1, 35-42 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za 
Jezusem. 

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za 
Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli 

do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?» 

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 

Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy 

Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 
Jezusa. 

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to 

znaczy: Piotr. 

1 Sm 3, 3b-10. 19 

Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 

Piotr, zaprowadzony do Jezusa, usłyszał 

zapowiedź radykalnie nowej przyszłości, której 

znakiem było nowe imię.  

Dwaj bracia, synowie Jana, zyskali nowy dom, a 

mianowicie stali się zalążkiem rodziny uczniów 

Jezusa.  

Powołanie Andrzeja i Szymona Piotra – 

potwierdza potrzebę ustawicznej gotowości do 

okazania posłuszeństwa Bogu. Nad każdym z nich 

unosi się oraz wszystkich dotyczy radosna 

modlitwa psalmisty: „Przychodzę, Boże, pełnić 

Twoją wolę”. Jest ona również modlitwą 

Kościoła, „pieśnią nową” i „śpiewem dla naszego 

Boga”.  



II NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 I 2021 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy XXIV Dzień 

Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem: „Kładę 

dziś prze tobą życie i szczęście, śmierć                                           

i nieszczęście” (Pwt 30,15). W dniu jutrzejszym 

natomiast rozpoczyna się Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

2. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: 

 we wtorek (19.01) wspomnienie św. Józefa 

Sebastiana Pelczara, biskupa 

 w środę (20.01) gościć będziemy w naszej parafii 

O. Teodora Knapczyka OFM, charyzmatyka 

posługującego modlitwą o uzdrowienie na duszy 

i na ciele. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. na 

godz. 18:00. W programie Msza św. z homilią, 

adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z 

modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie na duszy 

i na ciele. Na zakończenie spotkania poświęcenie 

sakramentaliów: świec, wody, oleju i soli 

przyniesionych przez wiernych.  

Po zakończonej modlitwie będzie również 

możliwość nabycia literatury religijnej. 

 w czwartek (21.01) wspomnienie św. Agnieszki, 

dziewicy i męczennicy. Jest to także Dzień Babci. 

 w piątek (22.01) wspomnienie św. Wincentego 

Pallottiego, kapłana oraz dzień św. Rity z Casci. 

Zapraszamy na Mszę św. na godz. 19:00 podczas 

której szczególnie modlić się będziemy przez 

wstawiennictwo św. Rity w intencji małżeństw 

zagrożonych rozbiciem. Na to spotkanie można 

przynieść róże, które zostaną pobłogosławione. 

W piątek przypada także Dzień Dziadka.  

 w sobotę (23.01) 8 rocznica śmierci kard. Józefa 

Glempa.  

 

 za tydzień, w niedzielę (24.01) przeżywać 

będziemy Niedzielę Słowa Bożego.  

3. W każdą środę zapraszamy na wieczorną adorację 

Najświętszego Sakramentu od godz. 18.45 do 21.00. 

Adoracja rozpoczyna się od wspólnego,                                   

45-minutowego rozważania Słowa Bożego 

przeznaczonego na najbliższą niedzielę.  Zakończenie 

adoracji Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. 

4. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 

funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te 

złożone tydzień temu na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 

7609 zł. Ofiary na inwestycje w naszym kościele można 

również składać na konto parafialne oraz do skarbon 

przy wyjściu z kościoła.  

5. Zakończyliśmy w miniony piątek spotkania 

kolędowe wg podanych wcześniej ulic. Bardzo 

dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność, za słowa 

życzliwości oraz wszelkie złożone ofiary na utrzymanie 

naszego kościoła. Bóg zapłać. Jeśli ktoś z parafian 

chciałby jeszcze otrzymać modlitwę błogosławieństwa 

mieszkania zapraszamy po zakończonej Mszy Świętej 

do zakrystii.  

6. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny, oraz nasz parafialny biuletyn. Zachęcamy 

do redagowania naszego miesięcznika parafialnego 

„Dorothea”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

z ks. proboszczem.  

7. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych 

drogich zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, 

budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, 

zmarłych z naszych rodzin, śp. Irenę Siemionowską                  

i śp. Zenona Lewandowskiego, których 

odprowadziliśmy w minionym tygodniu na miejsce 

wiecznego spoczynku. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie… 

Modlitwa uwielbienia jest nam potrzebna (…) Paradoksalnie, musi być 

praktykowana nie tylko wtedy, gdy życie napełnia nas szczęściem,                  

ale szczególnie w chwilach trudnych, chwilach mrocznych, gdy droga 

wspina się pod górę.  

18 - 24. 01. 2021 
  PONIEDZIAŁEK 18. 01 

6.30 +Maria KOBIELA (XVIII) 
8.00 1. +Dariusz CZYNSZ w miesiąc po pogrzebie, 2. +Zygmunt PASTWA (XVIII), 3. +Paweł w 1. rocznicę śmierci 

18:00 1. +Kazimierz KOŁKIEWICZ, 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XVIII), 3. W intencji Panu Bogu wiadomej, 4. 
+Stanisław i Emilia RUMAK oraz ++rodzice i rodzeństwo z rodziny ZIARNIK 

WTOREK 19. 01 

6.30 +Dariusz CZYNSZ w miesiąc po pogrzebie 

8.00 1. +Maria KOBIELA (XIX), 2. ++Alicja, Marian, Krzysztof 
18:00 1. +Zygmunt PASTWA (XIX), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XIX), 3. Dziękczynna z okazji urodzin MAGDALENY, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski, 4. +Kazimiera KOWALSKA w 1. rocznicę 
śmierci oraz +Marian KOWALSKI w 40. rocznicę śmierci 

ŚRODA 20. 01 

6.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ANNY i PAULINY 
8.00 1. +Maria KOBIELA (XX), 2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla ŁUKASZA i PATRYCJI w 

kolejne urodziny, 3. W intencji dziękczynnej za przeżyte wspólnie lata KRYSTYNY i KAZIMIERZA 
DOBRZYNIEWICZ z okazji 53. rocznicy ślubu, z prośbą dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej 
rodziny 

18.00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (XX), 2. +Zygmunt PASTWA (XX), 3. +Stanisław SWIATŁOWICZ w miesiąc po 
śmierci 

CZWARTEK 21. 01 
6.30 W intencji BABĆ i DZIADKÓW 
8.00 1. +Zygmunt PASTWA (XXI), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XXI) 

18:00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (XIV), 2. +Maria KOBIELA (XXI), 3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi w dniu 
4. rocznicy urodzin Kamila CZURY 

PIĄTEK 22. 01 
6.30 ++SIOSTRY: Agata, Teresa i Janina 
8.00 1. +Zygmunt PASTWA (XXII), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XXII), 3. +Stanisław HINCA 

18.00 1. +Maria KOBIELA (XXII), 2. ++Monika i Mieczysław WOŁOSZKO, Teresa i Leonard KUJAWA, 3. W intencji 
syna DAWIDA z okazji 19. r. urodzin oraz o Boże błog. dla dziadka STASIA i TADEUSZA 

19.00 Za wstawiennictwem św. Rity z CASCII w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem 
SOBOTA 23. 01 

6.30 +Dariusz CZYNSZ 
8.00 1. +Zygmunt PASTWA (XXIII), 2. +Maria KOBIELA (XXIII), 3. +Wanda RYBAKOWSKA (XXIII) 

18.00 1. Dziękczynno – błagalna w intencji BOŻENY z okazji urodzin, 2. ++Regina i Eugeniusz GAWDZIK oraz ++ z 
rodziny GAWDZIK i KRÓL, 3. +Franciszek ADAMCZYK w 10. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny ADAMCZYK 
i PŁOTKA 

 III NIEDZIELA ZWYKŁA, 24. 01 
7.30 +ULA 
9:00 1. +Maria KOBIELA (XXIV), 2. +Józef KAIM oraz ++krewni 

10:30 1. +Grażyna GÓRNICKA oraz ++rodzice: Helena i Józef oraz +siąsiadka Ewa MARCZYŃSKA, 2. +Ryszard w 13. 
rocznicę śmierci 

11.00 ++BRACIA: Jan i Aleksander 
12:00 1. W intencji Parafian, 2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla MĘŻA PAWŁA z okazji 

urodzin 
13:15 1. +Zygmunt PASTWA (XXIV), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (XXIV), 3. O Boże błogosławieńtwo, potrzebne łaski i 

zdrowie dla KAROLA z okazji urodzin 
18:00 1. +Mateusz MERCHEL, 2. ++Agnieszka i Franciszek oraz ++Anna i Anastazy 


