
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

 

Poniedziałek 23.01 bł. Męczenników z Pratulina - RELIKWIE 
700 1) + Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 

     2) + Jana Pobochę 

Wtorek 24.01 św. Franciszka Salezego (wsp.) 
700  Msza Święta 

Środa 25.01 Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

700  Msza Święta 

1800 1) + Edwarda Brzozę (12 r. śm.) z int. r. 2) + Czesława Krzyszkowskiego (16 r. śm.)  

z int. r. 3) + Edwarda, Władysława Nowaków 4) + Krystynę Zawadzką od Moniki z r.  

5) + Jana i Magdalenę Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 6) + Stani-

sława Łysaka (2 r. śm.) z int r. 7) o zdrowie i Boże bł., dary Ducha Świętego w 60 rocznicę 

urodzin Zofii 8) + Kazimierza (r. śm.), Ryszarda Januszków, Anielę, Józefa , Daniela Sta-

churów, Kazimierę, Elżbietę, Władysława Dziubel 9) O Boże bł. w 18 rocznicę urodzin 

Szymona Wachel zam. rodzice 

Czwartek 26.01 św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (wsp.) 
700 Msza Święta 

Piątek 27.01 bł. Jerzego Matulewicza  - RELIKWIE 
700 Msza Święta 

Sobota 28.01 św. Tomasza z Akwinu (wsp.) 
700 Msza Święta 

1600 W 25 r. ślubu Katarzyny i Dariusza oraz w 15 r. ślubu Aleksandry i Pawła 

Niedziela 29.01 IV Niedziela Zwykła – REL. bł. Bolesławy Lament 
800 + Genowefę, Zdzisława, Stanisława, Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek zam. r. 

1000 + Bolesława, Annę Stachurskich zam. syn Marian z r. 

1200 za Parafię 

1600 + Genowefę i Stanisława Malickich 
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III Niedziela Zwykła 
22 stycznia 2023 r.  Nr 9 (739) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 8, 23b – 9, 3 
               1 Kor 1, 10-13. 17 
Ewangelia:        Mt 4, 12-23 
Gdy Jezus posłyszał, że 
Jan został uwięziony, usu-
nął 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 Neftale-
go, na drodze ku morzu, 
Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w ciem-
ności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci wzeszło 
światło». Odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: 
«Nawracajcie się, albo-
wiem bliskie jest królestwo 
niebieskie». Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, 
Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Pio-
trem, i brata jego, Andrze-

ja, 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 natych-
miast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tam-
tejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu. 
 
 
 

Módlmy się o jedność chrześcijan 
 
 

 

Extra… 
× 22.01.1863 – Wybuchło powstanie styczniowe. 
× 24.01.1925 – Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie Grobu Nie-

znanego Żołnierza. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek zmarł + Grzegorz Zawłocki z Brzezin. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o 
godz. 12 00. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek….”. 
▪ Dzisiaj w naszej Parafii - dodatkowe wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, kapłana; 
Msza św. z relikwiami. 
▪ Dziś w Kościele powszechnym - Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża 
Franciszka. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego w naszych rodzinach. 
▪ W tym tygodniu w liturgii przypada: 
- w poniedziałek wspomnienie bł. Męczenników z Pratulina. Msza św. z relikwiami. 
- we wtorek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. 
- w środę Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. 
- w czwartek wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. 
- w piątek św. Jerzego Matulewicza, biskupa. Msza św. z relikwiami. 
- w sobotę św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła. 
- w niedzielę bł. Bolesławy Lament, zakonnicy. 
▪ W środę 25 stycznia świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła kończymy w Kościele, Ty-
dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania 
całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w lutym. Zapraszamy każdego o dowolnej 
porze przez całą dobę z przerwą na sprzątanie kościoła od 8 00 do 9 00. 
▪ W tym tygodniu kończy się wizyta duszpasterska: 
- poniedziałek 23 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 451 - 405 i 462 - 424 
- wtorek 24 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 403 - 345 i 422 – 398 
- środa 25 stycznia od godz. 16 00 Brzeziny ul. Chęcińska 341 - 301 i 394 - 362 
- czwartek 26 stycznia od godz. 16 00 Kolęda na zgłoszenia. 
Prosimy zgłaszać rodziny, które były przeszkodzone w wyznaczonym terminie, a które pra-
gną przyjąć kolędę – jeśli nie jest możliwy czwartek, to ustalimy odpowiadającą datę. 
▪ Wczorajszym solenizantom babciom i dzisiejszym - dziadkom, składamy serdeczne ży-
czenia długiego życia w zdrowiu i w łasce Pana Boga, a zmarłym oglądania Jego Oblicza. 
▪ Dziękuję  nauczycielom, wychowawcom, a nade wszystkim uczniom ze SP w Kowali, 
którzy w ubiegłą niedzielę przedstawili w naszym kościele piękne jasełka. 
▪ Dziękuję za przygotowanie naszej świątyni do dzisiejszej liturgii. Wczoraj pracowali: Sto-
kowiec Elżbieta, Stokowiec Katarzyna, Lurzyńska Sylwia, Domagała Krystyna, Szafulska 
Barbara. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny z Kowali. 
▪ Bez względu na posiadane zalety czy wady, każdy kapłan podczas sprawowania sakra-
mentów (na mocy przyjętych świeceń) reprezentuje majestat samego Boga. Księże Mariu-
szu z okazji Twoich imienin pragniemy Ci życzyć sukcesów w pracy duszpasterskiej, kate-
chetycznej i życiu osobistym. Niech Matka Boża Królowa Wszystkich Świętych wyprasza Ci 
u Boga potrzebne łaski. Proszę poszczególne osoby i wspólnoty o włączenie się podczas 
dodatkowej Mszy św. sprawowanej dzisiaj o godz. 18 00 przez wszystkich kapłanów nasze-
go dekanatu. Jak każdego dnia możemy dzisiaj przyjąć drugi raz Komunię św. w intencji 
solenizanta. Dziękuję wspólnotom za zamówione Msze św. 

W poszukiwaniu… 
Plotka rani, plotka zabija, plotka wprowadza cierpienie, plotka dzieli, plotka niszczy zaufanie. 
Papież Franciszek w swoim nauczaniu przypomina o powadze plotkowania. To właśnie 
plotki i pomówienia dzisiaj niszczą wielu ludzi. Na rzecz sensacji tu i teraz odłożyliśmy mą-
drość starożytnych, którzy uważali, że lepiej puścić wolno 40 zbrodniarzy niż skazać jedne-
go niewinnego, stąd jakże ważna zasada domniemania niewinności. Zmarły niedawno kard. 
George Pell jest tego przykładem. Był kapłanem a pozostawione pisma pokazują, że był 
człowiekiem o dużej duchowości, ale i rozległej wiedzy o Kościele, historii i naukach przy-
rodniczych. Kiedy jego rówieśnicy spędzali czas na emeryturze on stał się zaufanym czło-
wiekiem papieża Franciszka, stanął na czele „sprzątania finansów”  Watykanu  zaprosił  do  

tego wielu najlepszych specjalistów ze świata biznesu. Chciał przejrzystości i uczciwości. 
Jednak musiał zmierzyć się z zarzutami przestępstw, o które został oskarżony w swojej 
ojczyźnie. Miał swoje lata, był obywatelem Watykanu, zgodnie z prawem nic nie musiał. 
Jednak z pełną świadomością swojej niewinności oddał się pod machiny australijskich są-
dów. Zanim został uniewinniony spędził ponad rok w więzieniu jako skazany. Jego oskarży-
cielom udowodniono kłamstwa i fałszywość ich oskarżenia. Czego padł ofiarą? Czy to zwy-
kłe pomówienie pojedynczych ludzi? Czy zawiść całej grupy politycznej? A może zemsta 
tych którzy czerpią zyski z przeciekających finansów Watykanu? Tego nie dowiemy się 
nigdy. Myślę jednak, że to co powinno z nami zostać poza szacunkiem do wielkiej odwagi 
kard. Pella to pamięć o zasadzie domniemania niewinności, może czasem nie warto spie-
szyć się z wydawaniem wyroków… Może czasem nie warto o kimś plotkować, skoro nie 
znamy wszystkich faktów, okoliczności, a przede wszystkim serca tego o kim plotkujemy.  

/KK/  

Boży człowiek… - Św. Ildefons (23 stycznia) 
Ildefons pochodził prawdopodobnie ze znakomitej rodziny wizygocko-hiszpańskiej. Mimo 
sprzeciw rodziny, uciekł do pobliskiego klasztoru świętych Kosmy i Damiana w Agala. Wy-
brany niebawem opatem tego klasztoru, położył nacisk na karność zakonną. Brał czynny 
udział w życiu Kościoła w Hiszpanii. Uczestniczył w 10 synodach, których był inspiratorem  
i duszą. Na jednym z nich w roku 659 przeforsował ustanowienie święta Oczekiwania Naro-
dzenia Pana Jezusa (18 grudnia). Po śmierci biskupa Toledo, św. Eugeniusza II, Ildefons 
został jednogłośnie wybrany na jego miejsce. Dążył do zaprowadzenia karności kościelnej, 
co przysporzyło mu wrogów. Występował również przeciwko swobodzie obyczajów moż-
nych i dworu królewskiego, co również nie przymnożyło mu przyjaciół. Rządził swoją archi-
diecezją przez 10 lat (657-667). Utrudzony pasterzowaniem, zasnął w Panu 23 stycznia 667 
roku. 

Zamyśl się… 
„Moja wiara i modlitwa miała wpływ na moje przeżywanie uwię-
zienia. To kompletnie zmienia położenie więźnia. Często to 
dziś powtarzam, że mój pobyt w więzieniu był sprawdzianem 
dla wiary chrześcijańskiej”                        /śp. kard. George Pell/  

Uśmiech 
- Jasiu, z taką brudną 
szyją nie pójdziesz do 
szkoły! - Dobrze, mamo. 
Nie pójdę. 

Coś dla ducha… 
„Stary murek” 

Młody murarz pracował przy rozbiórce domu, który miał być całkiem przebudowany.  
W pewnej chwili, odbiwszy kawałek tynku, ujrzał, że jedna z cegieł tworzących ścianę zosta-
ła zastąpiona książką. Była to wmurowana w ścianę gruba księga. Zaciekawiony wyjął ją  
i przeczytał tytuł. Pismo święte. Kto wie, w jaki sposób tutaj trafiło... Murarz nigdy nie intere-
sował się szczególnie sprawami religii, mimo to podczas przerwy obiadowej zaczął czytać 
książkę. Sięgnął także po nią wieczorem w domu. Czytał ją odtąd każdego wieczoru. Powoli 
odkrywał znaczenie słów, które Bóg skierował właśnie do niego. Jego życie uległo zmianie. 
Dwa lata później brygada murarza podjęła pracę w jednym z krajów arabskich. Robotnicy 
wspólnie mieszkali w maleńkich pokojach. Pewnego wieczoru współlokator murarza obser-
wował go, gdy ten, jak zwykle, rozpoczynał w skupieniu lekturę swojej Biblii. 
- Co czytasz? - zapytał. - Pismo święte. - Uff! Pismo święte! Wyobraź sobie, że kiedyś wmu-
rowałem Biblię w ścianę pewnego domu niedaleko Mediolanu. Jestem ciekawy, czy ktoś ją 
odnalazł! 
Zaskoczony młody murarz spojrzał na swego kolegę. - A gdybym ci pokazał właśnie tę 
Biblię? - Rozpoznałbym ją, ponieważ zostawiłem tam specjalny znak. 
Młody murarz podał mu Pismo święte. - Czy poznajesz swój znak? Jego współlokator wziął 
książkę i zmieszał się. Była to ta sama Biblia, którą przed laty wmurował w ścianę, mówiąc 
do swych kolegów: "Chciałbym wiedzieć, czy kiedyś się stąd wydostanie!" Murarz uśmiech-
nął się: - Jak widzisz nie tylko się wydostała ale i wróciła do ciebie!                /Bruno Ferrero/ 

 


