
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

Ogłoszenia  

 I I I Niedziela Zwykła  

1.III niedziela zwykła w ciągu 
roku liturgicznego, którą prze-
żywamy, z woli Ojca św. Fran-
ciszka jest obchodzona w Ko-
ściele powszechnym jako Nie-
dziela Słowa Bożego. Zachęca-
my, aby w tym dniu uwydatnić 
szczególne znaczenie Słowa 
Bożego w życiu wspólnoty pa-
rafialnej i rodzinnej.  

2.Dziękujemy wszystkim, którzy 
ofiarą do puszek odpowiedzieli 
dziś na prośbę Przewodniczą-
cego KEP i wsparli „Dzień soli-
darności z Chorwacją”. Prosi-
my w tym dniu o modlitwę w 
intencji osób poszkodowanych 
w trzęsieniu ziemi.   

3.W środę o poprowadzenie mo-
dlitwy Różańcowej prosimy 
Różę MB Matki Kościoła.  

4.W czwartek zapraszamy na 
wspólny brewiarz: Nieszpory o 
17:40.  

5.W piątek adoracja i nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego o 
godzinie 17:30.  

6.W najbliższym czasie zostanie 
podany przybliżony harmono-
gram przygotowań do I Komu-
nii Świętej oraz do Sakramentu 
bierzmowania.  

Usłysz Słowo 
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Ustanawiam zatem III Nie-
dzielę Zwykłą w ciągu roku jako 
poświęconą celebracji, refleksji 
oraz krzewieniu Słowa Bożego – 
napisał Papież Franciszek w Li-
ście Apostolskim w formie Motu 
proprio „Aperuit illis”, w którym 
ustanawia III Niedzielę Zwykłą 
Niedzielą Słowa Bożego.  

„Niech Niedziela poświę-
cona Słowu sprawi, aby w Ludzie 
Bożym wzrosła religijna i bliska 
znajomość Pisma Świętego, jak 
święty autor nauczał już w daw-
nych czasach: «Słowo to bowiem 
jest bardzo blisko ciebie: w twych 
ustach i w twoim sercu, byś je 
mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)” – 
napisał Papież Franciszek. 

W naszej parafii Słowo Bo-
że jest rozważane codziennie. W 
trakcie wieczornej Eucharystii 
próbujemy wraz z kaznodzieją 
odpowiedzieć na Boże słowo - 
zastosować je do życia. W bieżą-
cym roku duszpasterskim w dni 
powszednie homilie głoszą w po-
niedziałek: ks. Rafał, we wtorek 
ks. Prałat, w środę ks. Proboszcz, 
w czwartek ks. Czesław, w piątek 
ks. Jakub.  

Jednak nie na tym koniec. 
W każdy czwartek przed wieczor-
ną Mszą św. modlimy się wspól-
nie brewiarzem - Nieszporami, 
które są nie czym innym jak roz-
ważeniem Pisma świętego, a do-
kładniej Psalmów. W ramach spo-
tkań grup duszpasterskich propo-

nowane są różne metody czytania 
Biblii, które mają ułatwić zrozu-
mienie czytanego tekstu i jego 
aktualizacje w codzienności.  

 Wiara rodzi się z tego,  
co się słyszy - czyli z Bożego Sło-
wa. A usłyszeć je możemy dzięki 
czytającym. W naszej parafii  
posługę tą pełni zarówno mło-
dzież jak i osoby dorosłe, za co 
serdecznie dziękujemy i zachęca-
my do aktywnego włączenia się 
w przebieg liturgii między inny-
mi poprzez czytanie Czytań 
mszalnych.  

Niedziela Słowa Bożego 
może być dla nas szansą, aby za-
cząć czytać Biblię. A jak już bę-
dziemy czytać, to może zacznie-
my Nią żyć? Bo Biblii nie trzeba 
tylko czytać, Biblią trzeba żyć.  
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Poniedziałek  

630  Wynagradzająca za grzechy ofiarodawcy i rodziny 

 †Stanisław 

 †Izabela Malinowska 

1800 †Marian Szeliga (greg) 

 †Zbigniew Ochoński (greg) 

 †Mieczysław Jędrzejec 

 †Maria 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Wtorek  

630  †Elżbieta Kłodkowska 

 †Władysław Ruszała 

 †Izabela Malinowska 

1800†Zbigniew Ochońśki (greg) 

 †Marian Szeliga (greg) 

 †Mieczysław Jędrzejec 

 Wynagradzająca za grzechy ofiarodawcy i rodziny 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Środa 

630 †Kazimiera, Kazimierz, Helena i Jan 

 †Izabela Malinowska  

 Wynagradzająca za grzechy ofiarodawcy i rodziny 

1800  †Marian Szeliga (greg) 

 †Zbigniew Ochoński (greg) 

 †Tadeusz Molenda 

 †z rodziny Chlebickich i Imiołków  

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Czwartek  

630 †Izabela Malinowska 

 †Elżbieta Kłodkowska  

 W int. Elżbiety i Sebastiana - o wiarę i zdrowie 

1800 †Marian Szeliga (greg) 

 †Zbigniew Ochoński (greg) 

 Wynagradzająca za grzechy ofiarodawcy i rodziny 

 O nawrócenie Beaty 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Piątek  

630  †Bolesław - 6 r. śm. 

 †Piotr - 10 r. śm.  

 Wynagradzająca za grzechy ofiarodawcy i rodziny 

1800 †Marian Szeliga (greg) 

 †Zbigniew Ochoński (greg) 

 †Dorota Konkol  

 †Franciszka Sochacka - z Róży MB Anielskiej 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Sobota  

630  †Elżbieta Kłodkowska 

 †Józef Paluch  

 †Antoni Cywiński 

1800 †Marian Szeliga (greg) 

 †Zbigniew Ochoński (greg) 

 †Marek Wolan - 6 r. śm.  

 †Grażyna Baran, Monika, Kazimierz i Mieczy-
sław Dyrak 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

Niedziela  

700  †Krystyna Maślanka  

 †Maria Stankiewicz 

900 W int. Stefanii - z okazji urodzin 

1030  †Irena Płodzień 

 Dziękczynna za Bożą opiekę nad Mariuszem 

1200 †Zygmunt Godek 

 †Maria, Jacek, Franciszek, Stefan  

1700 †Franciszka Sochacka 

 †Bożena Woś (poza parafią) 

 †Józef Flaga (poza parafią) 

1830 †Marian Szeliga (greg.) 

Intencje Mszalne  

25 - 31 I 2021  

Skrutacja Pisma świętego 
jest to forma modlitwy z Pismem 
świętym. Nie chodzi tu o jakieś 
dociekania  biblijne w sposób ro-
zumowy, ale o modlitewny kon-
takt z Bogiem przy pomocy tek-
stów Pisma świętego. To metoda 
czytania Słowa Bożego, gdzie je-
den tekst biblijny jest tłumaczony 
poprzez inny tekst biblijny.  

Skrutację zaczynamy od mo-
dlitwy o światło i pomoc Ducha 
Świętego oraz od rozważenia tekstu 
podstawowego, od którego skruta-
cja się zaczyna. Potem można roz-
ważać teksty w dowolnej kolejności 
idąc różnymi „ścieżkami”.  

Skrutacja zazwyczaj trwa 
półtorej lub dwie godziny. Można 
oczywiście robić skrutację krócej, 
ale powinna trwać przynajmniej 
godzinę.  

Przy każdym oznaczeniu 
tekstu (na przykład Mt 14,36) na 

lewej połowie kartki przepisujemy 
zaznaczony wiersz (zapisywanie 
tekstów w tej metodzie jest istotne). 
Po prawej stronie kartki piszemy to, 
co mnie Bóg w sercu powiedział, 
gdy czytałem ten zaznaczony 
wiersz i ewentualnie wiersze są-
siednie (kontekst).  

Do skrutacji potrzebna jest 
tzw. Biblia Jerozolimska. Ma ona 
bowiem przy wielu wierszach i w 
dolnych komentarzach liczne odsy-
łacze do innych wersetów biblij-
nych paralelnych lub teologicznie 
dotyczących tej samej sprawy.  

Ramowy przebieg skrutacji 
Pisma świętego: 

• Modlitwa na rozpoczęcie skrutacji 

• Odczytywanie poszczególnych 
wersetów i zapisywanie myśli 

•  Dalsze odczytywanie tekstów  
i zapisywanie myśli 

• Modlitwa na zakończenie skruta-
cji. 

Słowo za Słowo 

PRZYKŁAD SKRUTACJI 

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni 
jak obłudnicy.  Przybierają oni wy-
gląd ponury aby pokazać ludziom, 
że poszczą.   
        Mt 6,16-18  

 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą 
im pana młodego, A wtedy, w ów 
dzień, będą pościć.  
        Mk 2,18-22 
 

 

Na ogół nie mam powodu, czy zwy-
czaju chełpić się, że poszczę, bo te 

moje posty są słabe. Jedyną pokusą, 
by się tym trochę chełpić, okazywać, 

że poszczę, jest to, że we wspólno-
tach pościmy też w Wielką Sobotę. 

Nie bardzo rozumiem co to znaczy: 
„zabiorą Pana młodego”. Nasuwa 

mi się tylko taka myśl, że gdy utracę 
bliższy, intymny kontakt z Jezusem, 
to powinienem pościć, aby ten kon-

takt na nowo nawiązać.  


