
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23.01.2022 – 30.01.2022 

Niedziela – 23.01.22, II Niedziela zwykła 
       Kolekta bieżące potrzeby parafii 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Marię Hajduk w kol. r. śmierci. 
10.30 – Suma: Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka za nasze babcie i dziadków  
  o dary sił i zdrowia oraz Boże błogosławieństwo. 

Środa – 26.01.22, Msza szkolna 
17.00 – Za ++ rodz. Julię i Józefa Kołeczek. 

Czwartek – 27.01.22,  
  6.30 – Za + matkę Elfrydę Juraszek (r. ur.) 

Piątek – 28.01.22,  
  6.30 – Za + żonę Marię Zimnik w I r. śmierci. 

Niedziela – 30.01.22, IV Niedziela zwykła 
       Kolekta na potrzeby parafialne 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Msza św. pokolędowa: za wszystkich Parafian i rodziny, które  
  uczestniczyły w tegorocznych spotkaniach kolędowych. 
10.30 – Suma: Za ++ Albertynę i Pawła Skoczylas, ++ Agnieszkę i Józefa  
  Geschlecht i ++ z pokrew. z obu stron. 
16.00 – Koncert świąteczno – noworoczny w wykonaniu Jugend Blasorchester  
  Pawłowiczki. 
Wolne intencje: 10, 13, 15, 16, 17, 18 luty 

Drodzy Parafianie! 
W piątek wieczorem w serwisie internetowym www.kk24.pl ukazało się 
ogłoszenie, aby wierni, którzy uczestniczyli w mszach św. w naszym kościele, 
w ubiegłym tygodniu do niedzieli 16 stycznia włącznie, obserwowali stan 
swojego zdrowia. Miało ono związek z przypadkami zakażenia wirusem covid-
19, któremu uległ m. in. ksiądz proboszcz. To spowodowało, że Wasz 
proboszcz przebywa na leczeniu i w izolacji do końca tego tygodnia. W 
związku z tym niewielkim zmianom uległ porządek nabożeństw a posługę 
sprawują kapłani z innych parafii. Msze św., które „wypadły” zostały 
przeniesione na inny termin. W zaistniałej sytuacji szczególnie mocno proszę, 
aby zwrócić uwagę na przestrzeganie wytycznych sanitarnych w naszej 
świątyni, tj. dystansu, noszenia maseczek i dezynfekcji. Wszystkim życzę 
zdrowia i zapewniam o modlitwie – Wasz ksiądz Proboszcz. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 31.01.2022 – 06.02.2022 

Poniedziałek – 31.01.22,  
  6.30 – Za + ojca Brunona Tomeczek z ok. 10 r. śm. ze wspom. + mamy Marii. 

Wtorek – 01.02.22, 
  6.30 – Za + Urszulę Fraszka w 30 dzień po śmierci. 

Środa – 02.02.22, święto Ofiarowania Pańskiego  
 Matki Boskiej Gromnicznej. Dzień Życia Konsekrowanego 

Msze święte z poświęceniem gromnic: 
  8.00 – Ku czci Matki Boskiej Gromnicznej za wszystkich żyjących 

 i ++ Parafian. 
17.30 – Okazja do spowiedzi św.  
18.00 – Do Matki Boskiej Gromnicznej w intencji panien i kobiet naszej Parafii. 

Czwartek – 03.021.22, św. Błażeja, I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + żonę i matkę Gertrudę Pulst.  
   Błogosławieństwo ku czci św. Błażeja.  
17.00 – Godzina święta.  
   Okazja do spowiedzi św. Błogosławieństwo ku czci św. Błażeja.  

Piątek – 04.02.22, I piątek miesiąca 
  6.30 – Za ++ rodz. Alojzego i Marię Drost. 
  8.00 – Odwiedziny chorych. 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ. 
18.00 – Do Matki Boskiej Królowej i NSJP w intencji Janiny Lechowicz  

 z okazji urodzin. 

Sobota – 05.02.22, I sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Walerię Jakubczyk w 30 dzień po śmierci. 
 17.00 – W jęz. niem.: Za ++ rodz. Annę i Franciszka Pieruszka, Martę i Józefa  
 Wolny, + siostrzenicę Klaudię Cedzich, ++ dziadków z obu stron 

 i wszystkich ++ z pokrew.  

Niedziela – 06.02.22, V Niedziela zwykła 
       Kolekta na Seminarium Duchowne i obiektu diecezjalne. 

  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Jadwigę Neubert w 30 dzień po śmierci. 
10.30 – Suma: Za + żonę i matkę Annę Griner. 
 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Nabożeństwa popołudniowego dzisiaj nie będzie.  
2. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża 
Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To 
szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma 
Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus 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 illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i 
umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.   
3. Za tydzień niedziela pokolędowa. Zapraszamy na mszę św. pokolędową a po 
południu na koncert. Zaproście swoich krewnych i przyjaciół i przyjdźcie z 
nimi o godz. 16.00 do naszego kościoła na koncert. Po koncercie mały 
poczęstunek – tym razem tylko dla samych wykonawców (ok. 20 – 22 osób).  
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach kolędowych, wspólną 
modlitwę, spotkanie (takie w wersji mikro!) oraz za ofiary kolędowe (do tych 
podziękowań dołączają się również ministranci). 
4. Proszę o pomoc w demontażu dekoracji świątecznej – w poniedziałek 31 
stycznia. Zapraszamy od godz. 9.00 rano. 
5. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie 
zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy 
Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. 
Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”. 
Msze Święte z błogosławieństwem święć w naszej świątyni o godz. 8.00 i o 
godz. 18.00.  
6. W czwartek 3 lutego udzielamy błogosławieństwa ku czci św. Błażeja. 
7. W pierwszy piątek odwiedziny chorych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
w zakrystii lub telefonicznie. 
8. Tym, którzy odeszli do wieczności, wypraszajmy dar życia wiecznego:  
+ Łucja Ketzler, za. Koźle, ul. Archimedesa. Wieczny odpoczynek racz jej dać, 
Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen. 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Nr 3(302)/2022   23.01.2022 – 06.02.2022 
W modlitwie dnia III Niedzieli Zwykłej zwracamy się do Boga z prośbą: 

„kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego 
umiłowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki”. W słowach tych wybrzmiewa 
zasadnicze przekonanie Kościoła, że kiedy człowiek postępuje po swojemu, nie 
zawsze potrafi czynić dobrze. Bóg zaś kieruje ludzkim życiem, kiedy człowiek nie 
lekceważy Jego słowa – zarówno przykazań, jak i Dobrej Nowiny. Chodzi o 
posłuszeństwo słowu Bożemu, u podstaw którego jest elementarny szacunek do tego 
słowa. Dlatego w liturgii słyszymy nieraz: „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”. 

Dzisiejsze pierwsze czytanie, wyjęte z Księgi Nehemiasza, skłania nas jednak 
do czegoś więcej. Słyszymy relację z wyjątkowego wydarzenia w dziejach Jerozolimy 
i Narodu Wybranego. Po przybyciu repatriantów z niewoli babilońskiej do Świętego 
Miasta rozpoczęto odbudowę murów i gminy jerozolimskiej od przypomnienia ludowi 
Bożego Prawa. „Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli” mężczyźni, kobiety i wszyscy zdolni słuchać. I czytał z Księgi Prawa, a 
„uszy całego ludu były zwrócone ku Księdze Prawa”. „Ezdrasz stanął na drewnianym 
podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. […] otworzył księgę na oczach całego ludu 
[…] a gdy ją otworzył, cały lud powstał” – to wyraz wielkiej czci i uznania dla samej 
Księgi i zawartej w niej mowy Boga. Następnie „Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego 
Boga, a cały lud, podniósłszy ręce odpowiedział: «Amen! Amen!». Potem oddali 
pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi”. I czytano z „księgi Prawa 
Bożego dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak że lud rozumiał czytanie”. I płakał lud, 
„gdy usłyszał te słowa Prawa”. Rychło bowiem poznali, jak bardzo odstąpili od 
Bożego Prawa i dlaczego doszło do niewoli babilońskiej. Boleli teraz bardzo z tego 
powodu i wyrazili swą skruchę. Tragiczna historia Narodu Wybranego pokazuje 
jednak, że nawet wielki szacunek i cześć do Bożego Prawa, które zachowali Izraelici 
mimo życia w niewoli na obczyźnie, co potwierdza opis ich zachowania się, gdy 
otwarto Księgę i zaczęto ją czytać, nie dają gwarancji życia według Bożego Prawa i 
pełnienia woli Bożej w codzienności. Potrzeba umiłowania Boga i bojaźni Bożej, które 
sprawiają, że człowiek z wielkim przejęciem szuka woli Bożej i stara się ją realizować. 
Ważny komunikat dla wierzących w Boga: słowa Bożego nie wolno ani lekceważyć, 
ani unikać. Gdy zorientujemy się, że odstąpiliśmy od wypełniania go, zrodzi w nas 
pożądaną skruchę na drodze pojednania z Bogiem. Natomiast stale winno być 
przyczyną naszej radości, gdyż jest światłem i pozwala nam pewnie kroczyć Bożą 
drogą pośród mroków życia na tej ziemi. Pytanie tylko: jak słuchamy, czy słuchamy i 
czy staramy się żyć Bożym słowem, jak bardzo?!   


