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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 1,1-4.4,14-21 

Wielu już starało się ułożyć  
opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami  
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać  
o całkowitej pewności nauk, których 
ci udzielono. Potem powrócił Jezus  

w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś  
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do 
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.  
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański  
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym  
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy 
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim  
utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli. 

25 stycznia -  PONIEDZIAŁEK  
6:30  WOLNA INTENCJA  

7:00 + Bazyli Stasiewicz 19 rocz. śmierci, 

Bronisława, Wacław Stasiewicz, rodzice 

i rodzeństwo z obojga stron, Elżbieta  

i Wincenty Harasim  

18:00 + Dymitr Wojtowicz 20 rocz. śm.  

26 stycznia - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Cyprian Nachiło, Janina  

i Władysław Stempkowscy  

18:00 + Franciszek Polakowski 30 rocz. 

śmierci i  Julia, Janina i Władysław  

i Antoni z rodziny Polakowskich  

27 stycznia - ŚRODA  
6:30 + Marianna Lemańska 4 rocz. śm., 

Jan i zmarli z rodziny Lemańskich oraz 

rodzice z obojga stron  

7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, 

Halina, Mikołaj i Tadeusz z rodziny  

Niewierowiczów  

18:00 W intencjach z nowenny 

28 stycznia - CZWARTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Józef Pietraszek m-c po śmierci  

18:00 + Grażyna Romaniuk  6 rocz. 

śmierci i jej rodzice i brat  

29 stycznia - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 + Jan Szyszko 3 rocz. śmierci i Jan 

Sawicki 22 rocz. śmierci  

18:00 + Wanda 3 rocz. śmierci, Alfred, 

Andrzej, Robert, Jolanta i wszyscy zmarli 

z rodziny, Bronisława Dźwil, Kazimierz  

i Leokadia  

30 stycznia -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 Dziękczynna za 84 lata życia  

Franciszka Dudzika z prośbą o bł. Boże, 

opiekę NMP dla niego i jego rodziny  

18:00 Z okazji 7 rocznicy urodzin  

Bartłomieja z prośba o zdrowie,  

bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej  

31 stycznia - IV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
7:00 + Stanisław Kornaś 16 rocz. śmierci, 

Bogumiła Nawtka 1 rocz. śmierci i za ich 

rodziców  

8:30 + Witold Siwicki 17 rocz. śmierci  

10:00 + Barbara, Anna, Jan Aleksander  

z rodziny Kopała, Ryszard Owczarz oraz 

dziadkowie z obojga stron  

11:30 + Eugeniusz Rzezinowski 7 rocz. 

śmierci  

13:00 + Grzegorz Tomasik 3 rocz. śm. 

 i zmarli z rodziny Tomasik i Kalista  

18:00 Henryka Sobczak 1 rocz. śmierci  

i Tadeusz Sobczak oraz za rodziców  

rodzeństwo z obojga stron  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

W tym tygodniu mamy 5 wolnych intencji mszalnych.  

Osoby  zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej  

w tych terminach zapraszamy do kancelarii. 



1. Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany 

do współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu Dobrej Nowiny, przede  

wszystkim świadectwem naszego życia. Czas ferii zimowych, który  

rozpoczęliśmy jest wspaniałą okazją, aby w miejscach, gdzie będziemy wypo-

czywać, dać wyraz naszej chrześcijańskiej wiary.  

2. Dobiega końca Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jutrzejsze święto 

Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, stanowi jego zwieńczenie. 

Pamiętajmy o modlitwie w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan  

i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, 

zakładach pracy, w naszym narodzie. 

3. We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza  

i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji  

wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary - Abrahama.  

Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie  

i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy. 

4. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask  

Bożych. 

5. W tym tygodniu patronują nam: 

- wtorek – święci Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których 

skierował on tzw. Listy pasterskie z trafnymi napomnieniami dla pasterzy  

i wiernych; 

- środa – bł. Jerzy Matulewicz, biskup wileński i odnowiciel Zakonu Marianów, 

którego życiowym mottem były słowa: We wszystkim szukać Boga, wszystko 

czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko 

przepajać duchem Bożym; 

- czwartek – św. Tomasz z Akwinu, kapłan, zakonnik, Doktor Kościoła,  

kaznodzieja, poeta, wielki myśliciel, o którym powiedziano, że między  

uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym. 

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Tadeusz Bartoszko, Zofia  

Podgórska i Krystyna Pontus. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują 

naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

PŁACZ KOŚCIOŁA 
 

Są ludzie, którzy wstydzą się płakać. A dzisiejsze  

słowo Boże zaczyna się od tego, że cały lud płakał, 

gdy usłyszał słowa prawa Bożego. Gdyby płakała  

jedna osoba, to można by ją posądzić o jakąś  

nadwrażliwość. Tu wszyscy są tak żywo, emocjonal-

nie i głęboko poruszeni słowem Bożym, że nawet 

prorok musi interweniować. Ważna jest jednak  

również zapisana uwaga, że lud rozumiał czytania. 

Widzimy więc powiązanie dwóch rzeczy − rozumie-

nia i dotknięcia serca. To samo Pan Jezus robi  

w dzisiejszej Ewangelii: rozkłada zwój, czyta, a następnie objaśnia jak najprostszymi 

słowami. W taki sposób Jego Słowo ma moc kruszenia kamieni i zawracania ludzi  

z ich złych dróg. Dzisiaj mamy więc ukazane mocne reakcje słuchaczy na słowo  

Boże: u Proroka Nehemiasza lud płacze ze wzruszenia, że Pan Bóg jest tak dobry  

i mądry, a w Ewangelii Łukasza „oczy wszystkich w synagodze są w Nim utkwione”, 

co również świadczy o żywej reakcji. A my dzisiaj i w każdą niedzielę czytamy  

przecież dokładnie te same słowa, przy których płakał czy wbijał wzrok w Pana  

Jezusa tamten lud. Te same słowa padają z naszych ambon. Dajmy się i my  

skruszyć słowu Bożemu, skupmy się na nim, wbijmy wzrok w Pana Jezusa, który  

w każdą niedzielę do nas mówi. Dziś zaczyna się także Międzynarodowy Kongres 

Eucharystyczny na Filipinach. Módlmy się o to, by przez takie wydarzenia cały  

Kościół przyjmował Chrystusa Eucharystycznego na wzór słuchaczy Słowa  

z dzisiejszych czytań: z płonącymi sercami, zrozumieniem, ze wzrokiem utkwionym 

w serce Pana Jezusa. 


