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

Na najbliższy tydzień prosimy rodziny: Grażyny i Waldemara Lenar, Natalii 
i Andrzeja Bednarskich, Gabrieli i Rafała Dziura. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Renata i Janusz Kuter 
200 zł (za 2020r.), P. Małgorzata i Stanisław Kuźniar 250 zł. 

3. Jutro Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. 

4.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. 

5.W piątek i sobotę spotkania młodzieży przygotowanej do bierzmowania. 
6.Dziś zbiórka do puszek na poszkodowanych na skutek trzęsienia ziemi 

w Chorwacji. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(25.I – 31.I 2021): 

Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Julię Pusz. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei 
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił 
i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco 
dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli 
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, 
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem 
papieża Franciszka – przeżywamy jako czas 
dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane 
w Słowach Pisma Świętego, które czytamy w czasie 
Liturgii w Kościele, a także w domach podczas modlitwy 
indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, 
abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do 
nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. Najpierw widzimy Jonasza, którego 
Bóg – mimo jego początkowego oporu – posyła ze swoim Słowem: „«Wstań, idź do 
Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał 
i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan”. Zdumiewające jest to, że Słowo od Boga, 
które Jonasz niesie, mówi w pierwszym rzędzie o nadchodzącej karze. Mieszkańcy 
Niniwy przyjęli je z najwyższą powagą – i to jako Słowo pochodzące od Boga, 
nie od żydowskiego proroka Jonasza: „I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu”. 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4(93)/2021  

Ś. † P. Ś. † P. 

"Jeśli nasz Pan powróciłby dziś na Ziemię, ukazał się nam 
i przemówił do nas, Jego przesłanie byłoby zgodne z tym, 

co przeczytasz w Biblii. Są tam bowiem zawarte Jego myśli, Jego 
przykazania, Jego pragnienia, Jego ostrzeżenia… całe Jego serce. 

Gdy polegasz na Bożym głosie, kroczysz po pewnym gruncie. Masz 
prawdę, której możesz ufać. Masz moc, która tworzy nowe życie 

i uwalnia Łaskę, dzięki której możesz wzrastać w wierze." 

– Mamo, jaki jest 
skuteczny przepis na 
dobry i szybki obiad, 
taki, żeby smakowało 
i żeby się nie zmęczyć 
podczas przygotowań? 

– pyta dorastająca 
córka. – Jest taki i to 
niezawodny: obiad 

u mamy lub teściowej! 

"Śmierć, której ludzie się 
boją, to jest odłączenie 

duszy od ciała, natomiast 
śmierć, której ludzie się 

nie boją, a bać powinni, to 
jest odłączenie od Boga." 

 

                       św. Augustyn 

Córka dzwoni do matki: 
– Mamo pokłóciłam się z 
mężem! Chcę by gorzko tego 
pożałował, więc jadę nocować 
do Ciebie. Matka odpowiada: 
– Zaczekaj! Jeśli ma 
gorzko pożałować, 
to raczej ja przyjadę 
nocować do Ciebie. 
Myślę, że dwa 
tygodnie 
wystarczą! 


