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11 stycznia 2015 r. gościliśmy w parafii chór mieszany Salezjańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia z Lutomierska pod kierownictwem Ks. Kazimierza 
Dąbrowskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i nieznane kolędy. Należy dodać, że 
absolwentem tej szkoły jest nasz organista Pan Mateusz Dereń. Po koncercie młodzież 
zeszła do oratorium na ciepły posiłek. 
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EWANGELIA NA II NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                             J 1, 35-42 
Powołanie pierwszych uczniów 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto 
Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 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 się nazywał Kefas", to znaczy: Piotr. 

 
Powołanie Andrzeja i Jana, pierwszych uczniów i apostołów, było dość prozaiczne. 

Ich nauczyciel, Jan Chrzciciel, nie tylko przygotował ich na przyjście Mesjasza, ale wskazał 
im Jezusa i przekazał ich Zbawicielowi. Pozostali przy nim na zawsze.  

Równie proste było powołanie Piotra oraz innych apostołów. Oderwał ich Chrystus 
od rybackich sieci, by zatrzymać przy sobie. Natomiast nadanie nowego imienia 
Szymonowi było już czymś wyjątkowym — wymownym i symbolicznym; miał bowiem 
być opoką Kościoła.  

Nasze powołanie do wiary Chrystusowej też było proste. W niemowlęctwie 
zaniesiono nas do kościoła i tam dokonał się akt naszego powołania i wybrania. Bóg nas 
usynowił, a symbolem tego było imię nadane nam przy chrzcie św.; zostaliśmy szczególnie 
uprzywilejowani. Tak też poczuli się apostołowie. Nie Jan Chrzciciel, nie członkowie 
sanhedrynu i uczeni w Piśmie zostali wybrani, ale prości rybacy.  

Wszyscy zostaliśmy powołani do wiary Chrystusowej, do Kościoła, do czerpania 
z łask Zbawiciela. I z tego powodu winniśmy być dumni, a także wdzięczni, że Chrystus 
i Kościół obdarowują nas nowym życiem, uczą i wychowują.  

Szczególnie wdzięczni winniśmy być my, Polacy, gdyż Kościół stał się dla nas ostoją 
wiary i narodowej jedności. Przez tysiąc lat z niej czerpaliśmy siłę i moc, zapał i męstwo 
w zmaganiach. To spośród nas wyszli święci Maksymilian, Faustyna, Prymas Tysiąclecia, 
ksiądz męczennik błogosławiony Jerzy Popiełuszko i wreszcie największy z rodu Polaków 
— św. Jan Paweł II.  

   
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Porządek duszpasterskiego nawiedzenia rodzin: poniedziałek, 19 stycznia br.:  od 
9:00 Studzianki za młynem, ul. Północna, Zagóry, ul. Szkolna i ul. Osiedlowa i od 17:00- 
ul. Brzozowa i dom nauczyciela; wtorek, 20 stycznia br.: od 9:00- Czerniewice, 
ul. Południowa (tzw. Parcela po Trakcie z obu stron) i od 17:00 – Czerniewice, ul. 
Klonowa; środa, 21 stycznia br.: od 17:00- Czerniewice, ul. Mazowiecka (po przeciwnej 
stronie kościoła z obu stron); czwartek, 22 stycznia br.: od 9:00 – Wielka Wola Wieś 
(z dwóch stron) i od 17:00 - Czerniewice, ul. Akacjowa; piątek, 23 stycznia br.: 
od 17:00- Czerniewice, ul. Kasztanowa, Łąkowa i Lipowa (dwóch księzy); sobota, 
24 stycznia br.: od 9:00- Czerniewice, ul. Mazowiecka (po stronie kościoła, jeden ksiądz 
rozpocznie od strony osiedla Skarpa).       

2. W piątek, 23 stycznia br., o godz. 18:00 w plebanii odbędzie się spotkanie młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

3. W piątek, 6 lutego br. jest planowany wyjazd na Jasną Górę  na dekanalne czuwanie   
nocne przed Obrazem Matki Bożej. Wyjazd w pt. o godzinie 17:30 i powrót w sobotę ok. 
godz. 6:00. Koszt 30 zł. Lista, na którą można się wpisywać znajduje się w zakrystii. 

4. W dniu dzisiejszym zbierane są ofiary do puszek na pomoc w odbudowaniu spalonej 
katedry w Sosnowcu. Jest to odpowiedź naszej diecezji na prośbę kościoła 
sosnowieckiego skierowaną do wszystkich diecezji w Polsce. 

5. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 
1166,50 zł i 1€. Bóg zapłać! 

 
    DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ:  
Marcelina Dereń, panna z parafii tutejszej i Michał Śmiechowicz, kawaler z par. św. 
Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, zapowiedź druga.  

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Do kościoła przyszli dwaj chłopcy. Starszy z nich pokazuje swojemu młodszemu 
braciszkowi tabernakulum: 
- Widzisz ten domek? Tam mieszka Pan Jezus. 
Młodszy z braci wpatruje się z zainteresowaniem w tabernakulum i pyta: 
- A którędy On stamtąd wychodzi? 
- Przez drzwiczki. 
- A teraz wyjdzie? 
- Teraz nie może wyjść, bo pali się czerwone światło. 
 

 
Zawsze czułym, cierpliwym, wyrozumiałym, pełnym miłości i mądrości Babciom 
i Dziadkom z okazji zbliżającego się święta 

redakcja życzy 
Bożego błogosławieństwa i zdrowia. Niech wdzięczność i miłość Waszych dzieci 
i wnucząt nigdy Was nie opuści i nie zawiedzie. 
 

 
 



 
INTENCJE 

  
                                                               PONIEDZIAŁEK,  19. 01. 2015 r. 
  7:30 – 1) wolna intencja; 
    2) za + Helenę, 17 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                                           WTOREK,  20. 01. 2015 r. 
  7:30 – 1) wolna intencja; 
              2) za + Helenę, 18 Msza św. gregoriańska.  
 

                                                              ŚRODA, 21. 01. 2015 r. 
16:00 – 1) za + Helenę, 19 Msza św. gregoriańska; 
              2) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 25 marca 2015 r./:   
                  za + Stanisława Jędrychowicza; 
                      + Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz Józefę i Antoniego Owczarek; 
                      + Jana w 21 roczn. śm. i Michalinę Matyjaszczyków, zm. c.r. Haraśnych  
                         i Matyjaszczyków;    
                      + Józefa Grzelkę w 2 roczn. śm.;  
                      + Katarzynę w 3 roczn. śm., Szczepana i Jana Więckowskich; 
                      + Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich, Mariannę i Tadeusza  
                          Michalaków oraz Helenę Banasiak 
 
                                                                   CZWARTEK,  22. 01. 2015r. 
  7:30 – 1) za + Helenę, 20 Msza św. gregoriańska; 
     2) wolna intencja.  
 
                                                               PIĄTEK,  22. 01. 2015 r.  
16:00 – 1) za + Tadeusza Rosłańca w 1 roczn. śmierci; 
             2) za + Helenę, 21 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                               SOBOTA,  23. 01. 2015 r. 
16:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od kuzyna Adama z rodz.); 
              2) za + Helenę, 22 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                               NIEDZIELA, 24. 01. 2015 r. 
  9:00 – za + Adama Stefanowskicgo, zm. c.r. Stefanowskich i Włodarczyków; 
12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karola Szeląg z ok. 18  rocznicy 

              urodzin;  
              2) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Zofii i Sławomira 
                        Kucharskich z ok. 25 roczn. zawarcia sakramentu małżeństwa oraz opiekę 
                        Matki Bożej dla Anity z ok. 25 rocznicy urodzin. 
16:00 – 1) za + Zofię w 20 w roczn. śm., Józefa w 30 roczn. śm. Gliszczyńskich,  teściów  
                         Fronczaków, Leszka Klink, Marię i Tadeusza Winiarskich, dziadków 
                         Lispkich;  
              2) za + Helenę, 23 Msza św. gregoriańska. 
 
 


