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II Niedziela zwykła 
Z Ewangelii św. Jana (1,35-42) 
 
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: Oto Baranek BoŜy. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i 
poszli za Jezusem. Jezus 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 rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, 
ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr. 
 

Chyba nie ma pośród nas osoby, która by nie 
poszukiwałaby jakiegoś autorytetu, którego moŜ-
na by, było naśladować w Ŝyciu. Media dzisiaj 
kreują nam wiele takich postaci: aktorów, pio-
senkarzy, muzyków czy sportowców, do których 
chcemy być jak najbardziej podobni.  
Św. Jan dzisiaj ukazuje nam niezwykłą scenę 

powołania uczniów. W owych uczniach spokoj-
nie kaŜdy z nas moŜe się znaleźć.  

Oto Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, jako 
tego, który „gładzi grzech świata”, przez co czyni 
świat wolnym (por. Ga 5,1). Uczniowie Jana nie 
zastanawiając się nad tym długo ruszają za Jezu-
sem. Wtedy dochodzi do niezwykłego zdarzenia: 
Jezus zaprasza ich do siebie. Pozwala im siebie 
poznać. To zaproszenie Jezus kieruje teŜ do kaŜ-
dego z nas. WaŜne jest to, abyśmy otworzyli się 
na Niego i podjęli decyzję pójścia za Nim.  

Drugim krokiem w tej wędrówce za Jezusem, 
który trzeba nam uczynić to przyjąć zaproszenie i 
przebywać z Panem w Jego domu, czyli trwać na 
modlitwie. Jest to konkretne zadanie dla nas. 
Polega ono na przebywaniu z Jezusem.  

Trzecim zaś krokiem, którą owi uczniowie 
zrobili było, świadczenie o Jezusie. Zatem po 
doświadczeniu obecności Boga w Ŝyciu, nie 

moŜemy trzymać Jezusa dla siebie. Warto zatem 
sobie postawić pytanie, w którym miejscu owej 
drogi uczniów ja się znajduję? Czy w ogóle ru-
szyłem juŜ za Jezusem?  

Wypada zatrzymać się jeszcze na chwile przy 
jednym małym szczególe, który wskazuje nam 
Ewangelista, a który dotyczy pory dnia, w której 
ta sytuacja ma miejsce. 

Wskazuje ona na dość późna porę, poniewaŜ w 
naszej rachubie czasu jest to juŜ późne popołu-
dnie, a zatem pora, w której juŜ myślimy o odpo-
czynku. I moŜe właśnie w tym szczególe jest 
odpowiedź na to, dlaczego, tak rodno nam iść za 
Jezusem. A mianowicie, nie umiemy odpoczy-
wać w towarzystwie Jezusa. 

Dzisiaj za duŜo biegamy za tym, co doczesne, 
a mało poświęcamy czasu Panu. I moŜe warto raz 
jeszcze przypomnieć sobie słowa, które usłyszała 
zatroskana Marta, gdy to Jezus odwiedził jej 
dom: „ Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz 
się o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego.” 
(Łk 10,41-42) 

Prośmy zatem Pana o taką siły pójścia za Nim: 
Panie, otwórz moje serce na Twoje wołanie. 
Przyciągnij mnie do siebie. I pomóŜ mi Kro-
czyc za Tobą przez całe me Ŝycie. Amen
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Poniedziałek – 16 stycznia 2012        Mk 2,18-22 
   630   Za †† rodziców Michała i Apolonię Hryniewicz 
   700   Za †† Gabrielę Borowiec i Mariannę Śmiechowską 
 1800      Za † ojca Edwarda Wieczorka w 2. rocznicę śmierci 
Wtorek – 17 stycznia 2012 – św. Antoniego, opata     Mk 2,23-28 
   630     W intencji wnuków Justyny, Klaudii i Daniela o błogosławieństwo BoŜe i dary Ducha 

Świętego w nauce 
   800   W języku niemieckim: Für †† Eltern Julianna, Friedrich, Geschwister Marie, Walter, An-

ton, Gerhard Krzikalla 
      900       Za †† matkę Kazimierę w 4. rocznicę śmierci, ojca Witolda, †† z rodziny Rekosz, Ruczaj i 

Ziemniak 
 1800      Za † matkę Józefę w 90. rocznicę urodzin, †† ojca Konrada, męŜa Mieczysława i teściów 
Środa – 18 stycznia 2012        Mk 3,1-6 
   630   Za † ojca Jana Kunika, †† dziadków Kunik, Skiba i †† z rodziny 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† syna Ireneusza, wnuczkę Barbarę Szabałowskich, rodziców 

Michalinę i Aleksandra, brata Józefa Piaseckich, męŜów Antoniego i Michała, teściową 
Anastazję 

 1800    Za † Eugeniusza Oświęcimkę w 4. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron 
Czwartek – 19 stycznia 2012 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa  Mk 3,7-12 
   630   Za †† z rodzin GraŜyny i Józefa 
   700   Za † męŜa Stefana Strzelińskiego w 19. rocznicę śmierci, †† rodziców, rodzeństwo z obu 

stron 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Emila Janika, †† dziadków Marcina i Zofię Janik, Wil-

helma i Martę Kupczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 20 stycznia 2012        Mk 3,13-19 
   630 1. Za † Genowefę oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski 
   2. Za † szwagierkę Małgorzatę Lukaszczyk (od szwagierki Agnieszki) 
   900      Za † Leszka Musiała o spokój jego duszy 
 1800      Za †† męŜa Józefa, dwóch synów Henryka i Zbigniewa Pochopień, zięcia Jerzego Skibę, 

†† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy (modlitwa w duchu Taize) 
Sobota – 21 stycznia 2012 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy   Mk 3,20-21 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † babcię Emilię Kurchan, † dziadka Pacharzyna, †† dziadków 

z rodziny Kurchan, Wycisk i Pacharzyna 
   2. Za † Mariana Gajny w 18. rocznicę śmierci 
   700   W intencji syna Krystiana z podziękowaniem za ukończone studia, z prośbą o dary Ducha 

Świętego na dalszy etap Ŝycia 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† babcie i dziadków z rodzin Wypler, Panicz, Piperek, Bedryj oraz 

za † Teresę Rózgę 
III Niedziela zwykła – 22 stycznia 2012     Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† Natalię, Bogusławę i Franciszka Kozickich oraz wszystkich 

†† z pokrewieństwa 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny i Artura z okazji 20. rocznicy ślubu oraz w 

intencji synów Mateusza i Pawła, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą O BoŜe 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata w całej rodzinie 

 1030    Z okazji 35. rocznicy ślubu Heleny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
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 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny i Eugeniusza z okazji 50. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Boskiej dla całej rodziny 

 1530   Koncerty kolęd w ramach Powiatowego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych 
 1800    Za †† rodziców Reginę i Leona Homola i †† z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1730 na nieszpory kolędowe. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie opłatkowe Wspólnoty RóŜ RóŜańcowych 

oraz Rodziny Radia Maryja. O godzinie 1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w naszym kościele odbędą się koncerty kolęd w ramach Powia-

towego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych. 
• Przypominamy, Ŝe w sobotę, 21 stycznia planujemy wyjazd na Jasełka Tradycyjne w Cieszyń-

skim teatrze. Wyjazd o 1400, koszt przejazdu 
15 zł, biletu 20 zł. Zapisy w zakrystii lub kan-
celarii. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜą-
ce potrzeby parafii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy ko-
ściele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Eugeniusz Cymler, lat 69, zam. na ul. Pomnikowej 22 
� Kazimiera Zaborek, lat 60, zam. na ul. Katowickiej 17 
� Stanisław Szabrański, lat 74, zam. ul. Rudzkiej, poprzednio na Skłodowskiej   
� Wilhelm Rzodeczko, lat 77, zam. na ul. Skłodowskiej 14 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

Plan kolędy     rozpoczęcie o godz. 1500, w soboty o 1000  
 

15 stycznia 2012 – niedziela 
1 Waryńskiego 1-1d 
2 Waryńskiego 3a-3d  
3 Waryńskiego 5a 5c 
 
16 stycznia 2012 poniedziałek 
1 Waryńskiego 7-7d 
2 Waryńskiego 12-14-16-18-18a 
3 Waryńskiego 18d-18c-18b 
 
17 stycznia 2012 – wtorek 
1 Waryńskiego17-19-21-23-25- 
    26-24-22-20 
2 Waryńskiego 20d-20c-20b-20a 
3 Łąkowa 4-4c 

 
18 stycznia 2012 – środa 
1 Łąkowa 2-2c  
2 Łąkowa 1,3-3c  
3 Łąkowa od 32 do 3d oraz  
   Stalowa  
19 stycznia 2012 – czwartek 
1 Słoneczna od 2 
2 Słoneczna od 56 
3 Słoneczna 1,3,5,7 
20 stycznia 2012 – piątek 
1 świrki i Wigury, Kosmonautów 
2 Willowa, Społeczna 
3 Gwiaździsta, Działdowska,  
    Prusa 
4 Miechowska 

 
21 stycznia 2012 – sobota 
1 Polna 6 
2 Polna 6a,6b 
3 Polna 8,10 
4 Polna 3,7,7c,13-36 
 
22 stycznia 2012 – niedziela 
1 Ocicka 1-3a  
2 Ocicka 8-27  
3 Opawska 88-156,  
   Grunwaldzka 
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Podsumowanie AD 2011 
 

Czas na spojrzenie na miniony rok z per-
spektywy finansowej i materialnej. W porówna-
niu z rokiem poprzednim mniej było spraw re-
montowych. Sfinalizowano oświetlenie kościoła 
oraz prace związane z nawiewem kościoła. Trze-
ba w tym miejscu dodać, Ŝe zamierzamy konty-
nuować te prace tak, aby ułatwić przebywanie 
wewnątrz kościoła w miesiącach letnich.  W 
praktyce będzie to polegało na wymuszeniu wy-
miany powietrza, zwłaszcza w godzinach noc-
nych, kiedy powietrze jest chłodniejsze.  

Skoro juz mowa o remontach, to w minio-
nym roku wyremontowano kancelarię oraz wej-
ście do kościoła od strony wieŜy. W sumie na te 
cele remontowe wydano kwotę około 45.000 zł. 
Dziękujemy za wszystkie ofiary złoŜone na ten 
cel, czy to podczas dodatkowych zbiórek w trze-
cie niedziel miesiąca (było ich w minionym roku 
pięć, w czasie których zebrano ponad 19.000 zł), 
czy teŜ podczas ubiegłorocznej kolędy.  

Pozostałe wydatki, to bieŜące utrzymanie pa-
rafii, w tym wynagrodzenie osób zatrudnionych i 
utrzymanie budynków. PoniŜszy wykresy mogą 
być trudne do zanalizowania z powodu czarno-
białego druku. Wynika jednak z nich, Ŝe w dzie-
dzinie utrzymania budynków największą część 
pochłania energia elektryczna (ponad 27.000 zł), 
ogrzewanie domu katechetycznego oraz budynku 
przy Wczasowej przez PEC (22.000 zł), ogrze-

wanie kościoła (gaz 21.600 zł). Oczywiście to 
zestawienie jest bardzo uproszczone, gdyŜ nie 
ujmuje wiele innych spraw, moŜe drobniejszych, 
trudnych do precyzyjnego obliczenia, ale waŜ-
nych (np. dekoracje, druk gazetek, folderów, 
organizacja róŜnych spotkań itp). Dla całego 
obrazu warto wspomnieć, Ŝe nie wszystkie kolek-
ty i zbiórki są przeznaczane na cele parafialne. 
KaŜda pierwsza kolekta przeznaczana jest na 
seminarium duchowne i Kurię Diecezjalną w 
Opolu (w sumie 12 zbiórek), dwie kolekty w 
roku na utrzymanie domu formacyjnego w Mie-
donii (w zamian za tzw. patronat nad budującym 
się kościołem w diecezji). Ponadto 17 kolekt i 
zbiórek zostało odprowadzonych na inne cele 
diecezjalne (np. Wydział Teologiczny, remonty 
kościołów, Fundacja obrony śycia...) lub ogól-
nopolskie (misje, Fundacja Trzeciego Tysiącle-
cia, utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, na 
Stolicę Apostolską, Kościoły Wschodnie...). Były 
teŜ zbiórki dodatkowe i nieplanowane (np. na 
odbudowę dachu na kościele w Jełowej, a takŜe 
jako pomoc na odbudowę dachu budynku na 
terenie naszej parafii, pomoc jednej z uboŜszych 
parafii w diecezji, która ma do utrzymania 3 
kościoły). W minionym roku odwiedziło nas 
takŜe kilku misjonarzy. Za kaŜdą troskę o mate-
rialną część Kościoła serdecznie dziękujemy. 
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

wydatki na utrzymanie budynków
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en. Elektryczna
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wydatki wszystkie w 2011
wynagrodzenia

telefony
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woda
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en. Elektryczna

węgiel

remonty


