
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 

Na najbliższy tydzień, prosimy rodziny: Anety i Grzegorza Tenus, Joanny 
i Marka Jodłowskich, Alicji i Michała Lenar. 

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. We wtorek 
modlić się będziemy w intencji naszej Archidiecezji z racji wspomnienia 
św. Józefa Sebastiana Pelczara – świętego biskupa naszej Diecezji. 

3.Msze św. w tygodniu będą: wtorek i czwartek rano o godz. 700; pozostałe dni 
o godz. 1700. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1630. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Jakże potężne musiało być owo „pierwsze wrażenie”, które Jezus wywarł na 
uczniach Jana. Wystarczyło ich spojrzenie na Mistrza z Nazaretu wsparte 
rekomendacją Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży!, by dwaj jego uczniowie 
od razu – bez chwili zastanowienia – ruszyli za Jezusem. A później po tym 
pierwszym spotkaniu w domu Jezusa, po tym, gdy zobaczyli, jak mieszka, 
rozpoznali w Nim Mesjasza, co natychmiast postanowili oznajmić innym 
uczniom. Owszem, Jan Chrzciciel przygotowywał swoich uczniów na ten 
moment, pouczał ich, że zapowiadany od wieków Mesjasz, gdy przyjdzie, 
będzie rozdzielał Łaski i oczyszczał z grzechów, niczym baranek 
ofiarowywany przez ówczesnych Izraelitów na przebłaganie. Zrozumieli 
zatem dokładnie, co miał na myśli Jan, wskazując na Jezusa jako Baranka 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 3(92)/2021  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 18.I – 24.I 2021 

poniedziałek + Emilia Golenia, w 1 r. śmierci 

wtorek + Janina Cioch 

środa + Janina Cioch, od wnuków Dawida i Ignacego 

czwartek + Edward Sobek, w 3 r. śmierci 

piątek + Julia Pusz (Msza św. gregoriańska – początek) 

sobota + Julia Pusz (Msza św. gregoriańska) 

niedziela + Julia Pusz (Msza św. gregoriańska) 
 

„A przeto upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, 
i by nie było wśród was rozłamów; byście 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 Pawła, a ja Apollosa; ja jestem 

Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest 
podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?” 
 (1Kor 1,10–13) 

Podczas lekcji religii w klasie pierwszej katecheta pyta dzieci: 
– Powiedzcie, kto to jest: wszystko widzi i słyszy? Zgłasza się mały 

Antoś i bez namysłu odpowiada: – To jest nasza sąsiadka. 

 


