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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

16.01.2022 II Niedziela zwykła 874/22 

Objawienie się Jezusa i Maryi 
 W dzisiejszej Ewangelii, widzimy 
Chrystusa i Jego Matkę na weselu w 
Kanie Galilejskiej.  
 Wydarzenie to ukazuje nam dwa 
bardzo ważne aspekty naszej wiary: 
objawienie się Jezusa jako Syna Bo-
żego (poprzez ukazanie mocy czynie-
nia cudów) oraz objawienie się Maryi 
jako Wspomożycielki i Orędowniczki 
(przez wstawiennictwo w obliczu nie-
szczęścia człowieka).  
 Jezus, czyniąc swój pierwszy, pu-
bliczny cud, ukazuje moc Bożą, która 
jest w Nim, a przez to utwierdza swo-
ich uczniów w przekonaniu, że jest 
Tym, na którego czekały pokolenia. 
 Apostołowie potrzebowali tego zna-
ku, aby w pełni zawierzyć swojemu Na-
uczycielowi, dla którego pozostawili 
wszystko i za którym poszli.  
 Spoglądając na to wydarzenie, może-
my zauważyć, że dla Jezusa nie ma rze-
czy niemożliwych, a każdy, kto po-
święci wszystko dla Niego, uzyska ob-
fite błogosławieństwo.  
 Ważną rolę w tym wydarzeniu od-
grywa Matka Jezusa. To na Jej prośbę 

Chrystus przemienił wodę w wino, pomi-
mo tego, że „nie nadeszła Jego godzina”.  
 Maryja jawi się jako Ta, która do-
strzega ludzką biedę i stara się jej zara-
dzić. Staje się Wspomożycielką i Orę-
downiczką w trudnych chwilach życia.  
 Ona wskazuje, co mamy czynić: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie”. A Jezus pragnie od nas tylko jed-
nego: byśmy się wzajemnie miłowali, 
jak On nas umiłował.  
 Wpatrując się w scenę z Kany, 
przyjmijmy Jezusa do naszego życia ja-
ko jedynego Pana i prośmy Maryję, na-
szą najlepszą Matkę, by wypraszała 
nam cud przemiany naszych serc.  
 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 
 

16.01.21  II Niedziela zwykła 

 Kolekta na bieżące wydatki Parafii 

8:00 Msza św.: W intencji Eweliny Połowniak z okazji 18 urodzin 

11:00 Suma W intencji Reginy Łabuz z okazji 50 urodzin 

17.01.22 Poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego  

16:00 Msza św.: Za  Ojca Ludwika Malinowskiego w 11 rocznicę śmierci 

19.01.22 Środa – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: Za + Marię Nieckarz 

17:00 Msza św.: Za + Ojca Adama Walickiego 

21.01.22 Piątek – wspomnienie św. Agnieszki. 

16:00 Msza św.: Za wszystkie Babcie i Dziadków z okazji Ich Święta. 

22.01.22 Sobota – dzień powszedni.  

16:00 Msza św.: O zdrowie, Błogosławieństwo Boże i potrzebne laski dla Krystyny, 
Jacka, Anny, Rafała i Dorotki. 

23.01.21  III Niedziela zwykła 

 Kolekta na Rachunki za prąd w miesiącu Styczeń. 

8:00 Msza św.: W intencji dzieci i wnuków w rodzinie Janik (40 rocznica ślubu 
Czesławy i Jana i 64 urodziny Czesławy). 

11:00 Suma W intencji Renaty Nowak z okazji 60 urodzin. 



 
 

Druga niedziela w ciągu roku - 16 stycznia 2022 
 

1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym 
zielony kolor szat liturgicznych.  Prosimy Boga, aby da ł nam poznać,  co należy 
czynić,  i  udzieli ł  siły do wypełnienia  poznanych obowiązków  (kolekta mszalna).  
 

2. Nasze spotkanie z Panem Bogiem zawsze jest pełne cudów. Trzeba być uważnym i mieć 
otwarte serce, aby zauważyć działanie Stwórcy wokół nas. Podczas pierwszego cudu, którego do-
konał Pan Jezus w Kanie Galilejskiej, niezwykłą zmianę wody w wino zauważyli tylko ci, którzy byli 
blisko. Przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą, żeby wziąć udział w wielkim cudzie prze-
miany chleba w Ciało Jezusa i wina w Jego Krew. Przyjmując Chrystusa, pozwólmy Mu 
przemienić nasze serca i pomnożyć w nich wszelkie dobro. 
 

3. Jako chrześcijanie w dążeniu do szczęścia nie możemy pominąć miłości, która poszukuje 
dobra ukochanej osoby, staje się wyrzeczeniem i jest gotowa do poświęceń. O tym przypo-
mina nam sam Jezus. Nigdzie Bóg nie chce tak mieszkać, jak w rodzinie, w sercu każdego z jej 
członków. Nieobecność Boga w rodzinie oznacza jej klęskę, zatracenie jej istotnego celu.  
 Dlatego tak ważne w tym kontekście wydaje się być bezwarunkowe posłuszeństwo Je-
zusowi, który jest autentycznie zatroskany o szczęście każdego człowieka. Nieraz jednak 
możemy usłyszeć słowa Jezusa w momencie, kiedy się tego nie spodziewamy.  

Wsłuchajmy się w słowo Boże i pozwólmy mu przemieniać nasze serca, otwierać je na Bożą 
miłość, która jest wciąż świeża i nowa.  
 

4. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi 
Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Za-
granicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszka-
jących poza granicami ojczyzny.  
 

5. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeń-
stwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych.  
 W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jed-
ności wspólnoty wierzących w Chrystusa.  
 

6. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień 
Dziadka.  Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. 
Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.  
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Bo-
ga i Jego mocy w codziennym  życiu oraz opieki Matki Najświętszej. 
 

8. W kolejnym tygodniu Kościół sprzątają Rodziny ze wsi Tarnica:  
Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, Józefa Wąchała i Helena Szustak.  
 

Kolejna wieś – Tłustoręby 
 



9. W tym tygodniu patronują nam:  
- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, 
modlitwie i pokucie; 
- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun 
ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;  
- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica. 
 

10. Niedziela Słowa Bożego - 23 stycznia 2021 r.  
 Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela Okresu Zwykłego każdego roku ma być w 
kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego.  
 Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym o znaczeniu i wartości Pisma Świętego 
dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią. 
 

11. Światowy Dzień Trędowatych – 30 stycznia 2021 r.   
Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzona bę-
dzie w Kościele jako 69. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten stanowi  okazję do modlitwy i 
materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronienie i ra-
tunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych. 
 

12. W niedzielę 30 stycznia o godzinie 11:00 Suma niedzielna w intencji Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej i Parafialnej Radzie Ekonomicznej naszej Parafii. Wtedy to Rada Parafialna 
zostanie wprowadzona w swój urząd – zaprzysiężenie. 
 Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek 31 stycznia o godzinie 18:00. Zapraszam 
Wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. 
 

13. Oszustwo «na policjanta». Ponowne ostrzeżenie.  
 W związku z oszustwami «na policjanta», prosimy o zachowanie wszelkiej czujności. Mecha-
nizm jest następujący: dzwoni nieznana osoba przedstawiająca się jako policjant z jednostki spe-
cjalnej z informacją o prowadzeniu policyjnej akcji przeciwko hakerom, którzy włamują się na ra-
chunki bankowe różnych osób. Następnie w bardzo sprytny sposób przestępcy wypytują o szcze-
gółowe dane oraz proszą o weryfikację danych, dzięki czemu uzyskują dostęp do konta bankowe-
go. Czasem dzwoniący wprost proszą o wykonanie przelewów na inne, rzekomo bezpieczne kon-
to, do którego nie włamią się hakerzy.  
 Należy pamiętać, że pracownicy banków ani funkcjonariusze Policji nie proszą o poda-
nie przez telefon haseł ani innych szczegółowych danych. Ponadto, chciejmy także zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenia naszych kościołów i plebanii, aby ochronić je przed złodziejami. 
 

14. W Zakrystii można już nabyć Gromnice; Duża – 15 zł mała 10 zł 
 

15. W naszych nieco dalszych planach – rozbiórka Szopki przewidziana jest na wtorek 1 lutego. 
Zapraszam szczególnie mieszkanców Tłustorąb i młodzież przygotowujacą się do Bierzmowania. 
 

16. Termin Bierzmowania – sobota 23 kiwetnia – Magnuszowice, 
 

 

 Znaki dane ludziom przez Boga mogą odczytać ci, którzy towarzyszą 
Panu Jezusowi. Mając czyste serca, bądźmy zawsze blisko naszego Zbawicie-
la, aby On mógł bez przeszkód działać w naszym życiu. 
 

 


