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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

I I I  n I e d z I e l a  z w y k ł a  -  r o k  a

Obchodzimy dziś Niedzielę Słowa Bożego, dzień, w którym świę-
tujemy moc i łaskę zawartą w tekstach Pisma Świętego. Jest to sło-
wo, którego dzień za dniem słuchali pierwsi uczniowie i zmieniało 
ono ich życie tak, jak może przemienić nasze. To słowo pociesza, 
oświeca, podnosi nasze serca ku niebu. Rzuca nas na kolana w 
pokornej skrusze i podrywa na nogi w radosnym uwielbieniu.

Czy chcesz doświadczyć mocy słowa Bożego w twoim życiu?
Naśladujmy Apostołów. Spędzajmy czas z Jezusem i zanurzaj 

się w Jego słowie. Prośmy Go o wyjaśnienie tego, co czytamy, i 
nasłuchujmy Jego odpowiedzi. Wymaga to czasu i wytrwałości, ale 
nagroda jest warta wszelkiego trudu. Podobnie jak Apostołowie po-
znamy osobiście Jezusa jako Tego, którego miłość trwa na wieki, a 
miłosierdzie nigdy się nie kończy.                                                  

                                                                                           Anonim 
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Plan wIzyTy dUSzPaSTerSkIeJ  do JeJ  zakonCzenIa  

Czy możemy sobie wyobrazić, z jakim przejęciem Piotr i jego 
towarzysze szli za Jezusem od miasta do miasta? Słyszeli, jak 
naucza; widzieli, jak dokonuje cudów; obser¬wowali, jak drama-
tycznie zmienia się życie wielu ludzi – nic dziwnego, że na dobre 
porzucili sieci i zostali Jego uczniami!

Ale zdarzały się przecież dni, gdy nie było tłumów – kiedy podró-
żowali między miastami lub kiedy Jezus robił przerwę na odpoczy-
nek. Co działo się w tych spokojniejszych dniach?

Prawdopodobnie były one jeszcze bardziej ekscytujące! W tych 
dniach uczniowie mieli przecież Jezusa dla siebie. Mogli prosić Go 
o wyjaśnienie nauk, które głosił tłumom i poznawać znaczenie przy-
powieści. Mogli modlić się wspólnie z Nim, cieszyć się nową relacją 
z Ojcem, do której ich zapraszał i po prostu być razem. Możliwe, że 
to właśnie te dni zmieniły ich życie.

22 stycznia 2023 - niedziela - godz. 1400

ul. 11 listopada 2 od nr 1 - 20 - 1 Ksiądz.
ul. 11 listopada 2 od nr 21 - 45 - 1 Ksiądz.
23 stycznia 2023 - poniedziałek - godz. 1445

ul. 11 listopada 4 od nr 1 - 25 - 1 Ksiądz.
ul. 11 listopada 4 od nr 26 - 50 - 1 Ksiądz.
24 stycznia 2023 - wtorek - godz. 1445

ul. Mała 7 – 1 ksiądz.

ul. Mała 13 - 1 Ksiądz.
25 stycznia 2023 - środa - godz. 1445

ul. Mała 17 – 1 ksiądz.
ul. Mała 19 – 1 ksiądz.
26 stycznia 2023 - czwartek - godz. 1445

ul. Mała 9 – 1 ksiądz.
ul. Mała 11 – 1 ksiądz.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

22 I 2023 NIEDZIELA (Mt 4, 12-17) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej, zdrowie dla Henryki w 81 rocznicę urodzin 
1030 śp. Jan Łapiński, zmarli z rodziny Łapiń-
skich i Roszkowskich  
1200 śp. Franciszek Łupiński – 19 rocznica śmier-
ci, Aleksandra(k), Stanisław i Zygmunt
1600 śp. Agnieszka Łapińska, oraz zmarli z ro-
dziny Łapińskich i Smolskich 
1800 śp. Stanisława(k) Bokiniec oraz zmarli z ro-
dziny Mazur w 5 rocznicę śmierci Stanisławy

23 I 2023 PONIEDZIAŁEK (Mk 3, 22-30)
630 śp. Jan Krysztopa – 27 rocznica śmierci
700 śp. Maciej, Franciszka(k), Henryk Łapińscy
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Grażyna (17 rocznica) Bogusław (19 
rocznica) Łapińscy 

24 I 2023 WTOREK (Mk 3, 31-35)
630 śp. Mieczysław Brzozowski – intencja od 
emerytów Urzędu Pocztowego w Łapach
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
700 śp. Jadwiga i Romuald Mnich
1800 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla 
Czesława Kalinowskiego w 70 rocznicę urodzin 
i Marcela Kalinowskiego w 12 rocznicę uro-
dzin

25 I 2023 ŚRODA (Mk 16, 15-18)
630 śp. Kazimierz Perkowski, zmarłych z rodzi-
ny Perkowskich i Gołębiewskich
630 śp. Leszek Roszkowski – intencja od rodziny 
Łapińkich – ks. poza parafią
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska 
700 śp. Marian Dzielnik – intencja od rodziny 
Łupińskich
700 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, utwier-
dzenie w wierze, opiekę Matki Bożej Często-
chowskiej w dniu urodzin dla Jacka – intencja 
od rodziny – ks. poza parafią  
1800 śp. O Boże błogosławieństwo zdrowie 
opiekę Matki Bożej Potrzebne łaski dla Aronka 
(Aron) i Jego rodziny

26 I 2023 CZWARTEK (Łk 10, 1-9)
630 śp. Danuta Szenfeld – intencja od uczestni-
ków pogrzebu
700 O Boże błogosławieństwo, zdrowe dla Mate-
usza, Bartka i Andrzeja Jabłońskich
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Stanisław – 2 rocznica śmierci i Agata – 
8 rocznica śmierci 

27 I 2023 PIĄTEK (Mk 4, 26-34)

630 śp. Danuta Szenfeld – intencja od rodziny 
Piszczatowskich i Mirosława Łapińskiego
700 śp. Tadeusz Grabowski – intencja od sąsia-
dów z bloku ul Konopnickiej 4
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Irena i Józef Bieńkowscy

28 XII 2023 SOBOTA (Mk 4, 35-41)
630 śp. Regina Falkowska – intencja od pracow-
ników Arka Druk
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
700 śp. Bolesława, Eugeniusz, Bernard Zalew-
skich 
1800 śp. Eugenia i Irena Gierałtowscy

29 I 2023 NIEDZIELA (Mt 5, 1-12a) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 śp. Jan Roszkowski – 4 rocznica śmierci
1030 śp. Stanisław Mikołajczyk – 7 rocznica 
śmierci  
1030 O Boże błogosławieństwo, potrzebne ła-
ski dla Tadeusza i Jolanty oraz całej rodziny w 
40 rocznicę ślubu
1200 śp. Krzysztof Perkowski – 9 rocznica 
śmierci
1200 śp. Jadwiga Kapłan
1600 śp. Regina Komar – 3 rocznica śmierci 
1800 śp. Leszek Wróblewski – intencja od kole-
gów klasy z 5a Technikum

● Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościel-
nym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 
roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. 
Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był po-
święcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu 
Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby 
odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma 
Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chry-
stus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; 
jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, 
wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List 
apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit il-
lis”, nr 8). Niech niedziela 22 stycznia będzie dla 
nas wszystkich spotkaniem z Żywym Słowem, 
które zbawia każdego człowieka – z Jezusem 
Chrystusem.
● Dziękujemy ks. Tomaszowi Grabowskiemu za 
wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.
● Dzisiaj przypada dzień dziadka, a wczoraj był 
dzień babci, wszystkich naszych seniorów ota-
czamy modlitwą i życzliwością, a zmarłych po-
lecamy miłosierdziu Bożemu. 
● W Środę, 25 stycznia, przypada liturgiczne 
święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy 
ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan.
● W czwartek, 26 stycznia, w Kościele katolic-
kim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To 
dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łą-
czy katolików i wyznawców Allaha.
● W piątek, 27 stycznia, obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią w tym 
dniu wszystkich członków narodu żydowskiego, 
którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, 
a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali za-
mordowani.
● W sobotę 28 stycznia ks. Tomasz Wróblewski 
wikariusz naszej parafii obchodzi dzień imienin, 
z tej racji składamy Mu najserdeczniejsze życze-
nia błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bo-
żej i wstawiennictwa Jego patrona, św. Tomasza 
z Akwinu. 
● W przyszłą niedzielę, 29 stycznia, będziemy 
obchodzili Światowy Dzień Trędowatych. We-
dług danych Światowej Organizacji Zdrowia, co 
roku na świecie odnotowuje się ponad 200 tys. 
nowych przypadków trądu na świecie. Wśród 
chorych ponad 20 tys. osób stanowią dzieci po-
niżej piętnastego roku życia.
● Dziękujemy serdecznie siostrze Ninie, paniom 
Iwonie i Anecie, wszystkim osobom zaangażo-
wanym, oraz małym aktorom, za przygotowanie 
tegorocznych jasełek, które mieliśmy możliwość 

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

zobaczyć w minioną niedzielę po Mszy świętej 
o godzinie 1200 w Sali św. Józefa. 
● Trwa czas odwiedzin duszpasterskich w ro-
dzinach naszej parafii, jak Pan Bóg pozwoli, to 
w czwartek zakończymy te odwiedziny. Dzię-
kujemy za dotychczasowe miłe spotkania i 
otwartość serc. Jeżeli rodzina chce spotkać się 
z kapłanem w swoim domu, ale termin wyzna-
czony przez nas z różnych względów nie od-
powiada domownikom to można ustalić inny 
dogodny czas wizyty kolędowej. Zwyczajowo 
podczas kolędy składane są datki na potrze-
by kościoła i kolędę. Ofiary składane podczas 
kolędy na potrzeby kościoła, są przeznaczone 
na remont naszej zabytkowej świątyni i budo-
wę domu parafialnego – plebanii. Pamiętajmy 
jednak że ofiara pieniężna nie jest warunkiem 
wizyty duszpasterskiej! Jeżeli nie stać nas na 
złożenie ofiary, nie musimy się czuć w żadnym 
wypadku tym skrępowani. Kancelaria podczas 
kolędy czynna jest w godzinach porannych i 
na umówiony telefonicznie termin. Za wszelką 
życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać. 
● Przypominamy, aby zamówione intencje 
Mszy świętych opłacać na dwa tygodnie przed 
terminem odprawiania.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary 
składane na potrzeby parafii, za te składane na 
coniedzielną tacę, indywidualnie, prze ofiaro-
mat czy konto bankowe. 
● W minionym tygodniu przez Sakrament 
Chrztu świętego do wspólnoty Kościoła w na-
szej parafii została włączona: Wiktoria Pęza – 
niech zawsze będzie blisko Pana Jezusa.
● W minionym czasie do wieczności z naszej 
parafii odszedł: śp. Włodzimierz Gradowski lat 
90  – wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci, niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym amen.
● Wszystkim solenizantom i jubilatom tego ty-
godnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 
Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i bło-
gosławionej niedzieli.

W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 24 stycznia – Święty Franciszek Sale-
zy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, pa-
tron dziennikarzy;
- czwartek, 26 stycznia – Święci Biskupi Ty-
moteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy 
Świętego Pawła Apostoła;
- sobota, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwi-
nu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, fi-
lozof i teolog chrześcijański.


