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17.01.2021 II Niedziela Zwykła 817/20 

Bóg nas wzywa i przyjmuje do swojej szkoły
 Rozpoczęliśmy okres zwykły, w którym 
rozważamy nauczenie Pana Jezusa pod-
czas Jego publicznej działalności. W po-
przednich tygodniach stawał nam On 
przed oczami jako małe Dziecko, dziś już 
jako Nauczyciel, który przyjmuje pierw-
szych uczniów. Są to dawni uczniowie św. 
Jana Chrzciciela, który Go wskazał jako 
Baranka Bożego. 
 Bóg woła do siebie wszystkich ludzi. Każde-
go w odpowiedni dla niego sposób. Przemawia 
w nocy do młodego Samuela. Posyła św. Jana 
Chrzciciela, by przygotował drogę Jego Synowi i 
potem przekazał Mu swoich uczniów. Przema-
wia do Szymona, potem św. Piotra, przez jego 
brata Andrzeja. Poucza Koryntian przez św. 
Pawła. Niestrudzenie kieruje do nas swoje sło-
wa. Przekazuje swoją naukę. 
 Jak jest nasza odpowiedź? Czy jak Samuel 
pytamy doświadczonych, starszych ludzi? Czy 
jak pierwsi apostołowie idziemy za tym, kogo 
nam wskaże ktoś mądry, kto jest dla nas auto-
rytetem, a równocześnie nie chce nas do siebie 
przywiązać? Czy jak Szymon umiemy rozpo-
znać słowo Boże w wypowiedziach i postępo-
waniu naszych najbliższych? Czy jak Koryntia-
nie szanujemy naszych pasterzy, uważnie słu-
chamy tego, co nam przekazują i staramy się 
wprowadzać w życie ich naukę? 
 Czy umiemy właściwie korzystać z na-
szego ciała? Ma ono być środkiem do pełnie-
nia dobrych czynów. Narzędziem oddawania 

chwały Bogu. A tyle pokus stawia przed nami 
współczesny świat. Cywilizacja konsumpcyj-
na traktuje ciało jako środek do osiągania 
przyjemności. Ale to się szybko kończy.  
 Zastanówmy się, za kim chcemy iść. 
Czego szukamy w życiu? Co i Kto może 
nam zapewnić prawdziwe szczęście? Z Kim 
nasze życie nabierze głębokiego sensu? 
Czyim uczniem i naśladowcą warto być? 

  

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 

1177..0011..2211  IIII  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa..  
8:00 Msza św.: W intencji Reginy Łabuz z okazji 49 urodzin i za Paulinę Pietraszko 

z okazji 30 urodzin – o zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 

9:00 Msza św.: Za † Piotra Żołędziowskiego od kolegów z Krakowa. 

10:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (7). 

11:00 Suma Za †† rodziców Katarzynę i Józefa Bąk, za † ks. Piotra, †† dziadków 
Bąk i Zagrodnik oraz za †† z rodziny. 

18.01.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św.: Za † mego Ojca Ludwika Malinowskiego w rocznicę śmierci. 

17:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (8) 

19.01.21 Wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara 
16:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (9) 

20.01.21 Środa – dzień powszedni.  
16:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (10) 
17:00 Msza św.: Za † Eugenię Nawarowską w rocznicę śmierci. 

21.01.21 Czwartek – Dzień Babci – wspomnienie św. Agnieszki  
16:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (11) 

22.01.21 Piątek – Dzień Dziadka – dzień powszedni.    
16:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (12) 
17:00 Msza Św.: O zdrowie, Miłość i Boże Błogosławieństwo za dzieci i wnuki:  

Tomasza - Renatę, Olgę, Franciszka, Ireneusza, Annę, Oliwię, Maję Gortowski;  
oraz Joannę – Łukasza, Juliana, Milenę Kowalczyk. 

23.01.21 Sobota  – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Niedzielna: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (13) 

2244..0011..2211  IIIIII  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykkłłaa..  
8:00 Msza św.: W intencji żony Celiny Gonsior o szczęśliwy przebieg operacji. 

9:00 Msza św.: Za † męża Stanisława Iszczenko w 9 rocznicę śmierci. 

10:00 Msza św.: Gregorianka za † Ojca Gustawa Młot (14) 

11:00 Suma W intencji Martyny Świerczyńskiej z okazji 15 urodzin. 
 
 

 



 

Druga niedziela w ciągu roku - 17 stycznia 2021 
 

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, aby-
śmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, 
żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się 
szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Je-
steście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi 
starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 
 Niech nasze serca będą otwarte na dialog z narodem żydowskim, w którym przyszedł na 
świat i wychowywał się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dzisiaj przypada również rocznica 
śmierci sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowe-
go, któremu tak bardzo zależało, aby polscy emigranci przebywający w różnych krajach mogli 
wyznawać swoją wiarę i przyjmować sakramenty. W naszych modlitwach polecajmy tych, 
którzy z różnych powodów musieli opuścić naszą Ojczyznę. 
 

2. Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że Pan Bóg miłuje każdego 
człowieka i każdemu przygotował szczególne powołanie.  
 Księga Samuela wspomina o wzrastaniu w wierze Samuela, który uczy się rozpoznawać 
głos Boży w swoim sercu. 
 Święty Paweł z kolei przypomina, że już jesteśmy Chrystusowi. Ewangelia przedstawia 
Świętego Jana Chrzciciela, który wypełnia swoje powołanie, ukazując Mesjasza, oraz Andrzeja, 
który zaraz przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona. Podobnie każdy z nas jest powo-
łany do wielkich spraw Bożych. Dlatego zawsze wysłuchujmy się w słowo Boże, aby po-
mogło nam odkrywać Bożą obecność w naszym życiu. 
 

3. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod ha-
słem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przy-
kład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i re-
fleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli zna-
kiem jedności w dzisiejszym świecie. 
4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień 
Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i 
okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji 
Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.  
 

5. W tym tygodniu patronują nam: 
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, zało-
życiel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorli-
wości apostolskiej i modlitwy;  
– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła 
śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. 



6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i 
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 

7. Sprzątanie kościoła – zapraszam kolejne rodziny z Rutek: 

23.01.21 Halina Bandrowska, Tomasz Bandrowski, Adela Galla, Danuta Juszczyszyn. 

30.01.21 Bogumiła Juszczyszyn, Maria1Bandrowska, Maria2 Bandrowska, Sylwia Szarek. 

06.02.21 Grażyna Konwisarz, Renata Pochwat, Małgorzata Podolska, Małgorzata Dutkiewicz. 

13.02.21 Małgorzata Dobosz, Krystyna Szurgut, Julia Szurgut, Małgorzata Cendal. 
 

8. Zapowiedź związana z cmentarzem – kwestia porządkowania miejsc. 
 Obecnie zapełniamy kolejne miejsca w kończącym się  rzędzie a następnie 
uzupełniamy wolne miejsca miedzy grobami w różnych częściach cmentarza – w 
sumie 8 wolnych miejsc.  
 Można oczywiście te miejsca wcześniej rezerwować. Proszę najpierw o konsultację 
rodziny, które mają groby obok. W najbliższych dniach będę chciał dokładnie spraw-
dzić ilość wolnych (pominiętych lub zwolnionych) miejsc. 
 

9. Niedziela Słowa Bożego - 24 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 chrześci-
jańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią. W tym roku 13. Tydzień Bi-
blijny będziemy przeżywać w dniach od 18 do 24 kwietnia. 
 

10. Dzień Solidarności z Chorwacją.  
 Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. 
Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki 
zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na milio-
ny dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów.  
 W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej 
woli z prośbą o pomoc. W odpowiedzi na tę prośbę, popartą apelem Przewodniczącego 
KEP, Biskup Opolski prosi o uczynienie niedzieli 24 stycznia Dniem Solidarności z Chor-
wacją poprzez modlitwę za poszkodowanych podczas każdej Mszy św. oraz zorgani-
zowanie zbiórki przed kościołami. 
 

11. Światowy Dzień Trędowatych.  
 W niedzielę 31 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzony 
będzie w Kościele 68. Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on okazją do modlitwy i ma-
terialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ra-
tunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.  
 

 

 Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa idźmy do naszych domów. Bądźmy 
otwarci na ludzi, których spotkamy. Dzielmy się naszą radością, która wypływa ze spo-
tkania z Panem Bogiem w Eucharystii. Niech Boże błogosławieństwo nas w tym umacnia. 
 

 


