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III Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Jana (1,29-34)
„Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek
BoŜy, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem:
Po mnie przyjdzie MąŜ, który mnie przewyŜszył godnością, gdyŜ był
wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie
świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział
do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, Ŝe On jest Synem BoŜym.”
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa
Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna ElŜbiety i
Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym.
Po jego słowach: „Oto Baranek BoŜy”, na drugi
dzień, dwaj uczniowie Chrzciciela – późniejszy
autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona
Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za
Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana
Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.
Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić,
Ŝe wiara to prywatna sprawa, to rzeczywistość,
którą moŜna zamknąć na dnie swego serca i nie
naleŜy jej na zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd ten zawarty jest w stwierdzeniu: „NaleŜę do
ludzi wierzących, lecz nie praktykujących”. Zwolennicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie
sprawy z tego, Ŝe pośrednio przyznają się do braku
chrześcijańskiej wiary.
Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary
w kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie
tylko prawdziwe szczęście, lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem
autentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa,
troska, by innym ukazać drogę do prawdziwego
szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, Ŝe wiara to jego
prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, Ŝe jej nie
posiada. Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu
człowieka, lecz przelewa się na innych. To naleŜy

do jej natury. Szczęście zawarte w akcie wiary
zmusza człowieka do dzielenia się z innymi.
Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością
i pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to
wewnętrzne światło wieczne! PoniewaŜ sam je
nieco poznałem, dręczyło mnie, Ŝe nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w
jaki sposób moŜna wspomóc te głuche trupy, do
których liczby sam przedtem naleŜałem”.
Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w niedzielnej Eucharystii. JuŜ samo
wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej
wiary, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu,
wspólnej modlitwie, śpiewie, czy Komunii Świętej.
Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z
kolei wyznanie wiary w Ŝyciu codziennym. Tam,
gdzie nie dociera religijna ksiąŜka, kapłan, dociera
wierzący chrześcijanin i rozlewa szczęście swego
serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan,
drogowskazem ukazującym nie łatwą ale jedynie
pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia.
Kto twierdzi, Ŝe wiara to jego prywatna sprawa,
winien głębiej przemyśleć Chrystusowe słowa: „Wy
jesteście światłością świata”. Wynika z nich, Ŝe
otrzymaliśmy wiarę nie po to, by oświecała jedynie
nasze serca, ale świat! To oświecanie świata dokonuje się często przez publiczne wyznanie wiary.
ks. Edward Staniek
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Poniedziałek – 20 stycznia 2014
Mk 2,18-22
630
Za † Genowefę oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban, Stryjewski i za dusze w czyśćcu
cierpiące
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Józefa Lankocz oraz za †† z pokrewieństwa
1800
Wtorek – 21 stycznia 2014 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Mk 2,23-28
630
Za † Jadwigę Buczek (w 30. dzień) oraz za † ojca Roberta
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † babcię Emilię Kurchan oraz za † dziadka Henryka Pacharzynę
Środa – 22 stycznia 2014
Mk 3,1-6
630
Za † Antoniego Solicha
Za † męŜa Karola Kozę i jego siostrę Annę
1800
Czwartek – 23 stycznia 2014
Mk 3,7-12
630
Za † Ŝonę Kazimierę Bobko w dniu urodzin
1800
Za † Dorotę Lesiuk w dniu urodzin (od współlokatorów z ulicy Waryńskiego 7a-d)
Piątek – 24 stycznia 2014 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła
Mk 3,13-19
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Ściborskiego z okazji urodzin
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Alicji z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Sobota – 25 stycznia 2014 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła
Mk 16,15-18
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron, siostrę Joannę i brata Bolesława
1730
Nieszpory Maryjne
W sobotni wieczór: W 40. rocznicę ślubu Urszuli i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski,
1800
z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1900
Czuwanie dla dorosłych w intencji rodzin: Adoracja, okazja do spowiedzi
III Niedziela zwykła – 26 stycznia 2014
Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Kazimierza w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu
stron, †† rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysława z okazji 70. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie
i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
W intencji rocznych dzieci: Wojciech Kuc, Oskar Pajkert
1200
Z okazji 70. rocznicy urodzin Ingi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności z okazji 45. rocznicy ślubu Marii i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
Poniedziałek – 27 stycznia 2014 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Mk 3,22-30
630
Za † Emilię Korus
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Sybilli z okazji 40. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Wtorek – 28 stycznia 2014 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i doktora K-ła
Mk 3,31-35
630
Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek
1800
Za † matkę Teresę Mika w rocznicę śmierci, † ojca Pawła i †† pokrewieństwo z obu stron
Środa – 29 stycznia 2014
Mk 4,1-20
630
Za †† mamę Martę Solisz, męŜa i siostrę ElŜbietę
1800
Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z okazji 83. r. ur. w intencji Tadeusza Drygalskiego o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia i dla całej rodziny
Czwartek – 30 stycznia 2014
Mk 4,21-25
630
Za † tatę Józefa Lecha w 1. rocznicę śmierci oraz za † mamę Teresę Lech
1800
Za † męŜa i ojca Pawła w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
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Piątek – 31 stycznia 2014 – św. Jana Bosko, kapłana
Mk 4,26-34
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, siostrę Joannę, Ryszarda, szwagra Alojzego, Alfonsa i Ŝonę Joannę, dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† męŜa Mieczysława, siostrę Kazimierę i rodziców z
obu stron, za † męŜa Kazimierza Złoczowskiego, †† jego rodziców Eliasza i Rozalię Złoczowskich, za † Władysława Chęć w 30. dzień (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Teresę
Pohl w 30. dzień (od współlokatorów z ulicy Warszawskiej 33), za † Janinę Ciuraszkiewicz (w
30. dzień), za † Marię Jadczyk (w 30. dzień i od sąsiadów z ulicy Katowickiej 18), za † męŜa
Władysława Razmusa w 6. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za † Teofila Olszowy w 3. rocznicę śmierci
I Sobota miesiąca – 1 lutego 2014
Mk 4,35-41
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Alojzego Bugla, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Anny Głowackiej z okazji urodzin
Niedziela – 2 lutego 2014 – Ofiarowanie Pańskie
Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
700
Za † męŜa i ojca Alojzego Bugiel, †† rodziców Antoninę i Ignacego, brata Józefa Bugiel oraz
całe †† pokrewieństwo
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W j. łacińskim Za †† mamę Mariannę Łazienkę w dniu urodzin, męŜa Antoniego Krawczyka,
rodziców i rodzeństwo z obu stron
1030 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Lecha w 1. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy ślubu Gizeli i Jerzego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Antonina Grzesiuk, Michał Patryk Piontek, Bartłomiej Pomiotło, Martin Jakub Frątczak, Szymon Karol Sobczak, Kamil
Adam Szczerba
1700
RóŜaniec za młode pokolenie z modlitwą Rycerstwa Niepokalanej
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Leona i Gertrudę Tomaszek, †† pokrewieństwo Martę i Katarzynę DzieŜa
W tym tygodniu modlimy się: o jedność wśród chrześcijan, zgodę w rodzinach
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie.
• Do soboty trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej
intencji, takŜe o zgodę w naszych rodzinach.
• Od jutra rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z tym w dni powszednie nie będzie Mszy Świętej o godzinie 700; kancelaria rano będzie czynna do godz. 800. W związku z trwającą dalej kolędą
nie będzie okazji do spowiedzi w czasie wieczornych Mszy Świętych.
• We wtorek przypada Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Zapraszamy takŜe do modlitwy w ich
intencji.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W sobotę święto nawrócenia św. Pawła.
• W sobotę po Mszy wieczornej zapraszamy na krótkie czuwanie dla dorosłych w intencji rodzin. Zgodnie z
zapowiedzią w styczniu chcemy
przypatrywać się sytuacji rodzin.
Czynimy to w kontekście pierwszej
części Adhortacji Ojca Świętego Jana
Pawła II o rodzinie (Familiaris Consortio), której fragmenty rozdajemy
w czasie kolędy i chcemy modlić się
w intencji rodzin na tle współczesnych szans i zagroŜeń.
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W przyszłą niedzielę o godz. 10 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na kanonizację bł. Ojca Świętego Jana Pawła II do Rzymu. Nadal aktualna jest oferta wyjazdu autokarem w terminie od 24 do 30 kwietnia (w cenie 1490 zł +
ok 35 euro), lub samolotem w terminie 26-29 kwietnia (590 euro). Osoby zainteresowane prosimy o
zgłoszenia o odpowiednio wcześniejsze decyzje.
W niedzielę 2 lutego będzie udzielany sakrament chrztu świętego. W sobotę o 1900 nauka przedchrzcielna.
Nauki przedmałŜeńskie odbędą się 3, 5 i 7 lutego.
NajbliŜsze odwiedziny chorych będą w sobotę, 8 lutego.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Lidia Kłosek, lat 57, zam. na ul. Słowackiego 69
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

Anno Domini 2013
czyli ciąg dalszy podsumowań minionego roku
Pozostajemy w wymiarze materialnym naszej
parafii. Ostatnio pokrótce omówiliśmy inwestycje i
remonty. Pozostaje rozliczenie się z bieŜącego
utrzymania parafii. To w pewnym sensie jest trudniejsze niŜ prowadzenie jakiś okazyjnych remontów, czy inwestycji. Dobrze o tym wie kaŜdy, kto
podejmował takie działania w swoim domu. Nie
trzeba przekonywać, Ŝe tzw. Ŝycie kosztuje. To
odczuwa absolutnie kaŜdy. Tym bardziej jesteśmy
wdzięczni za wszystkie cotygodniowe, a takŜe
inne, okazyjne ofiary. W tym między innymi realizuje się przykazanie kościelne mówiące o potrzebie troski o wspólnotę Kościoła. Przypomnijmy
przy tej okazji o całkowitej dobrowolności wszystkich ofiar: tych niedzielnych, jak i tych składanych
przy okazji posług (stypendia mszalne i przy innych sakramentach). Całoroczna kwota niedzielnych kolekt to rząd 212000 zł. W tym jednak są
kolekty na cele ogólnodiecezjalne (tutaj takŜe mamy pewne zobowiązania) oraz ponaddiecezjalne
(misje, klasztory...). Na te cele przekazano kwotę
niespełna 69000 zł. W tej kwocie nie mieszczą się
dodatkowe zbiórki dla np. księŜy ze wschodu, czy
z misji, którzy dość często goszczą w naszej parafii, a takŜe zbiórek ogłaszanych przez Caritas (np.
na Filipiny 7800 zł). Ofiary składane przy okazji
posług sakramentalnych to rząd ok. 126000 zł w
skali roku. W rubryce dochody trzeba by było
dodać takŜe dodatkowe zbiórki na cele remontowe
(32000 zł) oraz ofiary kolędowe (niespełna 60000
zł.).
Wśród wydatków największa część to płace i
ubezpieczenia pracowników. Wśród wydatków na

utrzymanie kościoła i obiektów parafialnych największa część to ogrzewanie i opał (62000 zł),
dalej energia elektryczna (ponad 24000 zł), inne
wydatki gospodarcze (równieŜ 24000 zł). Inne na
kwotę około 30000 zł to woda, wywóz śmieci,
materiały duszpasterskie i biurowe, telefon...
Ubezpieczenie obiektów to ponad 3100 zł, podatek
od nieruchomości niecałe 1500 zł.
Na szczęście nie jesteśmy zmuszeni do prowadzenia precyzyjnej dokumentacji rachunkowej, bo
to oznaczałoby konieczność zatrudnienia księgowego. Nie mniej od pewnego czasu jesteśmy wobec Kurii zobowiązani do sporządzenia zestawienia
przychodów i rozchodów i jest on do wglądu.
Przy tej okazji warto nadmienić jeszcze o
dwóch sprawach. Pierwsza to zakaz (poza specjalnymi pozwoleniami jak np. niedziela, gdy jest taka
potrzeba, czy teŜ np. Mszy szkolnej) sprawowania
przez kapłana więcej niŜ jednej Mszy Świętej w
ciągu dnia. Chodzi o to, aby nie dochodziło do
naduŜyć. Z tego powodu tak bardzo sporadycznie
zapisujemy dodatkowe Msze Święte. Teoretycznie
ksiądz mógłby odprawić więcej Mszy. Nie czyni
tego nie dlatego, Ŝe mu się nie chce, ale dlatego, Ŝe
mu nie wolno bez specjalnego zezwolenia.
Druga rzecz dotyczy podatków. Dość często
da się słyszeć w mediach, Ŝe „kościół nie płaci
podatków”. To nieprawda, gdyŜ kaŜdy kapłan płaci
podatek zryczałtowany (dlatego teŜ nie musi prowadzić precyzyjnej księgowości) i jest on uzaleŜniony od wielkości parafii. Płaci więc za wszystkich zameldowanych... takŜe tych, którzy z kościołem nie są związani.
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