
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.01.2021 – 24.01.2021 

Niedziela – 17.01.21, II Niedziela zwykła. 
Kolekta remontowa (kopertowa) na zobowiązania za prace remontowe. 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Arnolda Glomb od Rady Parafialnej. 
  9.00 – Za + Ericha Sadzik (+ w XII 2020 w RFN) ze wspom. ++ rodz. Anny  

 i Edmunda Sadzik i siostry Teresy. 
10.30 – Suma: O dary Ducha Świętego i błog. na dalsze lata życia dla Marcina  
  oraz za całą żyjącą rodzinę Gabor.  

Poniedziałek – 18.01.21, 
  6.30 – Za + żonę, ++ rodziców i ++ z obu stron (z koszyczka). 

Wtorek – 19.01.21, św. Józefa Pelczara, bpa 
  6.30 – Za + brata Wilhelma Schoenwald od siostry Doroty z córkami Joanną  
   i Justyną. 

Środa – 20.01.21, Msza szkolna 
17.00 – Za + ojca Pawła Jesionek w kol. r. śm. ze wspom. + matki Hildegardy,  
   ich rodziców i rodzeństwa.  

Czwartek – 21.01.21, św. Agnieszki, Dzień Babci 
  6.30 – Z okazji Dnia Babci i Dziadka za nasze babcie i dziadków.  

Piątek – 22.01.2021, Dzień Dziadka 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. młodego pokolenia 
  6.30 –  

Sobota – 23.01.21,  
  7.00 – Za + Jerzego Rokus w I rocznicę śmierci. 

Niedziela – 24.01.21, III Niedziela zwykła. 
         Kolekta na bieżące utrzymanie parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ Albertynę i Pawła Skoczylas ze wspom. + ich córki Stefanii  
  Geschlecht oraz za ++ Agnieszkę i Józefa Geschlecht.  
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner w 4 rocznicę śmierci. 

Najbliższe wolne intencje w styczniu: 28, 29 i 31 (niedziela) 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus 
wzywa nas, abyśmy 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: 
„Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by 
powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie 
żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 
2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus 
dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas 
okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i 
umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. 
3. We wtorek, 19 stycznia, od godz. 9.00 zapraszamy do pomocy przy 
demontażu dekoracji bożonarodzeniowej.  
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. Przypomnienie dotyczące kwestii, która organistka ma grać na której mszy 
św. w niedziele i święta. Pieczę nad całością liturgii w parafii sprawuje ksiądz 
proboszcz. Aby uniknąć zbędnych nieporozumień proszę, aby wszelkie sprawy 
dotyczące porządku życia parafialnego i nabożeństw, w tym gry na 
instrumentach i śpiewów, kierować bezpośrednio do proboszcza parafii. 
6. Wiele spraw kancelaryjnych, w tym zgłoszenie do chorego czy zamawianie 
mszy świętych, można załatwić telefonicznie. 
7. W tym tygodniu patronują nam: 
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, 
założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór 
gorliwości apostolskiej i modlitwy; 
– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, 
poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów 
cesarza Dioklecjana. 
 

SENTENCJA TYGODNIA  
„Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: szukaj”  
                                                                                   (ks. Józef Tischner) 



UŚMIECH TYGODNIA 
Aaron przychodzi do zegarmistrza: 
- Przed dwoma tygodniami naprawiłeś mi zegarek i obiecałeś, że będzie 
chodził do końca mojego życia. Teraz znowu się zepsuł. 
- No, przed dwoma tygodniami to ty źle wyglądałeś… 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
 „Gdy Kościół rozkazuje nam wielbić Chrystusa ukrytego pod 
eucharystycznymi zasłonami i prosić go o dary nadprzyrodzone i doczesne, 
których ustawicznie potrzebujemy, objawia żywą wiarę, z jaką wyznaje, że 
jego Boski Oblubieniec jest obecny pod tymi zasłonami, oświadcza mu swą 
ochotną służbę i korzysta z serdecznej z Nim zażyłości” (Pius XII). 

OPOWIADANIE: Migdałowiec 
Migdałowiec, prosty, wysoki i triumfalny, skierowany z godnością w stronę nieba, 
wyrastał ponad cały ogród.  
Był szczęśliwy, kiedy powabne papugi o żywych kolorach i eleganckie sikorki o 
dobrych manierach spacerowały po jego gałęziach. Nosił z radością na swoich 
ramionach szczygły, słowiki i wiele innych śpiewających ptaków. 
Ale pewnego dnia na jego gałęzi pojawił się dudek. Przyłożył do kory swoje ucho i 
usłyszał pod nią wielkie mrowisko składające się z malutkich, ale żarłocznych larw 
zagnieżdżonych pod jej powierzchnią. Wsadził swój długi, zakręcony dziób pod korę 
migdałowca i zaczął wydobywać i zjadać larwy. 
Migdał pogrążył się w przerażającym smutku. To straszne ptaszysko, które 
penetrowało swoim dziobem jego wnętrze i niszczyło doskonałą piękność, było 
naprawdę nie do wytrzymania. 
Dumny migdałowiec robił wszystko, aby przegnać dudka, i pewnego dnia wreszcie mu 
się to udało. 
Od tego momentu żyjące w nim małe larwy mogły znów rozwijać się w spokoju i 
rozprzestrzeniać powoli po całym wnętrzu. 
Kilka dni potem, nocą, wystarczyło już tylko lekkie dmuchnięcie wiatru, by dumny 
migdałowiec rozsypał się w proch. 
Jeśli ktoś „zachodzi ci za skórę” i stara się pokazać wszystkie twoje ułomności i 
nieprawidłowości, nie obrażaj się na niego. Bądź mu raczej za to wdzięczny. 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu 
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Rozważanie 

„Czego szukacie?” - pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze Jego 
słowo, pierwszy dźwięk tego głosu, który objawi im tyle niezwykłych rzeczy, 
który poprowadzi ich tak daleko. Jezus widzi, że szukają. Do tej pory szli za 
Janem Chrzcicielem; teraz bez wahania porzucili go, żeby pójść za tym 
nieznajomym człowiekiem. To będzie ich fantastyczna szansa i Jan starannie 
zapisuje tę ważną godzinę: czwarta po południu. Jezus od razu poczuł do nich 
sympatię, ponieważ lubi ludzi zdolnych wszystko dla Niego porzucić. Ale już 
swoim pierwszym pytaniem chce ich przeniknąć: „Czego szukacie? Czego 
będziecie się po Mnie spodziewać?”. 

Tak bardzo pomylono się co do Niego. Powie kiedyś do tłumów: 
„Szukacie Mnie, ale dlaczego? Ponieważ nakarmiłem was do sytości chlebem”. 
Będzie pytał swoich apostołów: „Za kogo mnie ludzie uważają?... A za kogo 
wy Mnie uważacie?”. Marię Magdalenę zapyta: „Kogo szukasz?”. Jezus pyta 
mnie w tym momencie: „Czego szukasz? Kogo szukasz, kiedy Mnie szukasz?”. 
Być może nie całkiem potrafimy odpowiedzieć, tak jak Jan i Andrzej: „Gdzie 
jesteś? Gdzie mieszkasz?”. Szukamy Go w Ewangelii, ale nie mamy już ani 
Jego głosu, ani Jego oczu - zawsze będzie dla nas trudną tajemnicą obecności-
nieobecności. 

Wiemy, że jest obecny, że kształtuje świat i że chce kształtować także 
nasze życie. Ale jak mocnej wiary potrzeba (to nasz jedyny punkt zaczepienia!), 
aby do Niego przyjść i z Nim pozostać. Tak wielka jest pokusa, żeby myśleć o 
Nim jedynie jako o człowieku, który żył w przeszłości. Jezus pięknie mówił i 
chętnie przyjmujemy Go jako nauczyciela mądrości; używamy Go dla poparcia 
naszych wspaniałych ideałów sprawiedliwości. Otwieramy Ewangelię jak 
skarbiec pełen bogactw, w którym szukamy złotych myśli. 

Ale On? On przecież żyje! Czeka, żeby usłyszeć nasze kroki, a wtedy 
odwróci się i zapyta: „Czego pragniesz?”. Na to pytanie jest tylko jedna 
odpowiedź - odpowiedź, która przemienia życie i jest łaską nad łaskami, jeśli 
ogarnia nas całych: „Pragnę Ciebie”. 


