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EWANGELIA(Mt 4,12-23) 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan 

został uwięziony, usunął się do 

Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 

przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 

jeziorem, na pograniczu Zabulona i 

Neftalego. Tak miało się spełnić 

słowo proroka Izajasza: Ziemia 

Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga 

morska, Zajordanie, Galilea pogan! 

Lud, który siedział w ciemności, 

ujrzał światło wielkie, i 

mieszkańcom cienistej krainy 

śmierci światło wzeszło. Odtąd 

począł Jezus nauczać i mówić: 

Nawracajcie się, albowiem bliskie 

jest królestwo niebieskie. 

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora 

Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata 

jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 

jezioro; byli bowiem rybakami. I 

rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a 

uczynię was rybakami ludzi. Oni 

natychmiast zostawili sieci i poszli 

za Nim. A gdy poszedł stamtąd 

dalej, ujrzał innych dwóch braci, 

Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 

jego, Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi 

swe sieci. Ich też powołał. A oni 

natychmiast zostawili łódź i ojca i 

poszli za Nim. I obchodził Jezus całą 

Galileę, nauczając w tamtejszych 

synagogach, głosząc Ewangelię o 

królestwie i lecząc wszelkie choroby 

i wszelkie słabości wśród ludu. 

 

 

Okiem proboszcza 

Styczeń w każdej polskiej 

parafii to czas odwiedzin 

kolędowych. W tym roku po raz 

pierwszy z ks. Kamilem mieliśmy 

okazję, aby spotkać się właściwie z 

każdą rodziną parafii, wspólnie się 

pomodlić, udzielić błogosławieństwa 

oraz porozmawiać o życiu i 

funkcjonowaniu naszej wspólnoty. 

W każdym domu spotkaliśmy się z 

dużą życzliwością, a w wielu 

miejscach z autentyczną troską o 

rozwój parafii. Szczególnie ważne 

były dla nas spotkania z ludźmi 

starszymi i chorymi, którzy dzielili 

się z nami swoim doświadczeniem 

cierpienia i bólu, a często także 

samotności. Piękne były także 

świadectwa i historie dotyczące lat 

tworzenia parafii, zaangażowania w 

budowę naszego kościoła oraz w 

jego wystrój. Wszystko to świadczy 

o poczuciu jedności z parafią i o roli, 

jaką odgrywa ona w życiu naszego 

Osiedla. 

 Oczywiście także w naszej 

parafii nie brakuje trudnych spraw, 

takich jak nałogi, trudności w 

rodzinach, rozwody, odchodzenie od 

wiary, nieporozumienia i spory w 

sąsiedztwie. Niepokoją też 

zamknięte od lat drzwi niektórych 

domów. Wszystkie te trudne sprawy 

polecamy Panu Bogu i prosimy, aby 

każdy z nas potrafił zmierzyć się z 

tymi trudnościami oraz aby powoli i 

cierpliwie rozwiązywał problemy, 

jakie przynosi codzienne życie.  

 Wiemy, że nie zawsze 

termin wizyty duszpasterskiej był do 

pogodzenia z zajęciami i pracą wielu 

osób. Jeśli zatem kogoś nie 

zastaliśmy w domu w dniu kolędy, a 

chciałby ją przyjąć, prosimy w 

najbliższych dniach o kontakt 

osobisty lub telefoniczny (tel. 

696674169) w celu ustalenia 

szczegółów spotkania. 

Niech Pan Bóg otacza swoją 

opieką i błogosławieństwem 

wszystkie rodziny naszej parafii. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 

 

Kolędy z Sensem  
Ranking kolęd wg. ks. Kamila  

 
 Dziś ostatnia odsłona 

rankingu kolęd. Jak można było 

wcześniej zauważyć, nie o sam 

ranking chodzi, ale o to by zwrócić 

uwagę na sens słów zawartych w 

kolędach. To było główne kryterium, 

którym się kierowałem. W związku z 

tym nie trudno zrozumieć, dlaczego 

nie zainteresowały mnie takie kolędy 

jak "Lulajże Jezuniu" czy pastorałki 

o zwierzątkach typu „W dzień 

Bożego Narodzenia”, które możemy 

lubić lub nie, ale za bardzo nie ma 

czego w nich rozważać. Nie o tym 

Liczba miejsc 

ograniczona! 
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jednak miałem pisać, a o kolędzie, 

która od dobrych kilku lat bardzo 

przykuwa moją uwagę. Tą kolędą, 

która w moim rankingu zajmuje 

niepodważalnie pierwsze miejsce 

jest utwór pt. … 

 

I. Pójdźmy wszyscy do stajenki 
Kolęda ta pochodzi 

najprawdopodobniej z XVIII wieku. 

Melodia została skomponowana 

dopiero w wieku XIX. Marszowy 

charakter kolędy Pójdźmy wszyscy 

do stajenki, zapewnił jej niezwykłą 

popularność. Na jej podstawie 

powstawały tak zwane kolędy 

patriotyczne, bardzo popularne w 

XIX wieku. Autorzy tekstów i 

melodii nie są znani. 

Prawdopodobnie większość z 

nas potrafi zaśpiewać 3, albo 4 

zwrotki.One są jakby powitaniem 

nowo narodzonego Kolęda posiada 

jednak więcej zwrotek.Przez ostatnie 

lata odkrywałem bogactwo wersji 

10- zwrotkowej. Jest jednak także 

wariant 14-zwrotkowy. I teraz 

spróbujmy go zgłębić. Kolęda jest 

idealnym tekstem do rozważań. Niby 

to samo, co w innych kolędach, a 

jednak wyrażone wprost, bez zbytnio 

rozwiniętych porównań. 

Kluczem do interpretacji utworu 

są zwrotki czwarta i piąta, które 

mówią o podwójnej naturze Bosko-

ludzkiej Jezusa Chrystusa, oraz 

dwukrotnym narodzeniu. Gdy 

pytałem uczniów w szkole do 

oznaczają słowa „dwakroć 

narodzony” to zawsze padały słowa, 

że Jezus po raz drugi narodził się, 

gdy zmartwychwstał. Jednak nie o to 

tu chodzi. Wyjaśnienie jest przecież 

zaraz:„Raz z Ojca przed wieków 

wiekiem". Pierwsze narodzenie to 

odwieczne (poza czasem) zrodzenie 

na sposób duchowy. Podobnie, jak w 

naszym umyśle rodzi się jakaś myśl, 

tak Słowo – Syn Boży zrodziło się z 

Boga Ojca, ale na sposób 

nieskończenie doskonalszy, bo 

Słowo też jest Tym samym Bogiem.  

Jezus stał się „z Matki 

człowiekiem”, gdy przyjął ludzką 

naturę by nas zbawić, niejako od 

środka wchodząc w grzeszną 

sytuację ludzi i niszcząc dzieła 

diabła. Tym samym wypełnił Bożą 

obietnicę z raju (zwrotka VII, której 

spełnienia oczekiwała ludzkość (VIII 

zwrotka). Tym samy Bóg uniżając 

się wywyższył człowieka, by stał się 

podobnym aniołom, którzy są 

zawsze blisko Boga (zwrotka XI i 

XII). 

To tylko mała próba 

rozważań nad kolędą. By nieco 

dłużej zatrzymać się nad jej treścią 

warto odnaleźć ten tekst w 

Internecie. Nie będę go tu 

zamieszczał ze względu na długość. 

Ale gorąco zachęcam do śpiewu 

całej kolędy (raczej w szybszym 

tempie), jeśli już nie w tym roku, to 

koniecznie w następnym. 

 

Ks. Kamil 

 

 

Apostoł narodów 
 

O tym Apostole można pisać 

wiele, bo jego życie jest niezwykle 

barwne, naznaczone wieloma 

zwrotami w tym, tym 

najważniejszym, zmieniającym 

całkowicie jego życie – spotkaniem z 

Jezusem. 

Szaweł pochodził z Tarsu. Jak 

pisze św. Łukasz w Dziejach 

Apostolskich Szaweł ciągle jeszcze 

siał grozę i dyszał żądzą zabijania 

uczniów Pańskich (Dz 9,1). To nie 

jedyne słowa w Biblii wskazujące, 

że Szaweł prześladował Kościół 

Chrystusowy. Czytamy o nim także 

we fragmencie dotyczącym 

ukamienowania Szczepana, gdy 

wyrzucili go poza miasto i 

kamienowali, a świadkowie złożyli 

swe szaty u stóp młodzieńca, 

zwanego Szawłem (Dz 7,58). 

Kim był Szaweł? Był 

rzymianinem, pochodził z bardzo 

tradycyjnej rodziny, to ta gorliwość 

dotycząca szczerzenia tradycji 

sprawiła, że około 25-go roku życia 

stał się zagorzałym przeciwnikiem 

chrześcijaństwa. Od tej pory 

prześladował wierzących w 

Chrystusa. Około 35 r.n.e. wyruszył 

w podróż do Damaszku. Ta podróż 

diametralnie odmieniła jego życie. 

Jak opisują Dzieje Apostolskie, 

zbliżając się do Damaszku olśniła go 

jasność z nieba i usłyszał głos: 

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz? Powiedział: Kto 

jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, 

którego ty prześladujesz. Wstań i 

wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co 

masz czynić (Dz 9, 4-6) . To 

spotkanie z Jezusem odmieniło 

zupełnie jego życie. Od tej pory 

nazywany jest Pawłem, na 

świadectwo 

rozpoczęcia 

nowego życia i 

nawrócenia.  

Co dalej 

działo się ze św. 

Pawłem? Paweł 

zaczął nauczać. W 

swoim życiu odbył 

trzy podróże 

misyjne. Jak 

policzono, podczas 

swoich podróży, 

przeszedł pieszo ponad 4 000km. 

Przebywał także kilka razy w 

więzieniu, ale nawet tam nie traci 

czasu, ale naucza o Chrystusie. Jest 

autorem 13 listów do gmin 

chrześcijańskich, włączonych do 

kanonu Pisma świętego. Zginął 

śmiercią męczeńską, poprzez ścięcie 

mieczem w 67 roku (w tym samym 

roku, co św. Piotr). 

 

Św. Paweł nie przypadkowo został 

nazwany Apostołem narodów. Po 

swoim nawróceniu odważnie, głosił 

Ewangelię odbywając podróże do 

wielu krajów Europy i Azji 

Mniejszej. Nawet uwięzienie czy 

prześladowania nie spowodowały 

utraty nadziei czy zapału w 

ewangelizowaniu. Mimo, że nie 

chodził z Jezusem, nie był jednym z 

dwunastu Apostołów stał się 

gorliwym wyznawcą Pana, aż po 

męczeńską śmierć.  

Św. Paweł uczy nas gorliwości. 

On sam mówi: Dla mnie bowiem żyć 

- to Chrystus, a umrzeć - to zysk (Flp 

1,21). I owszem, nawet wszystko 

uznaję za stratę ze względu na 

najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla 

Niego wyzułem się ze wszystkiego i 

uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa (Flp 3,8).  
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Można bez wahania powiedzieć, 

że Paweł ukochał Jezusa, aż do 

takiego stopnia, że nie widział poza 

Nim żadnej wartości. Apostoł i 

historia jego nawrócenia wskazuje 

nam, że wszystko jest łaską, a 

człowiek zawsze może wrócić do 

Boga, zejść z drogi grzechu. Święty 

Paweł uczy nas także całkowitego 

zaufania Bogu i wdzięczności. 

Zawsze się radujcie, nieustannie się 

módlcie! W każdym położeniu 

dziękujcie, taka jest bowiem wola 

Boża w Jezusie Chrystusie względem 

was. Ducha nie gaście, proroctwa 

nie lekceważcie! Wszystko badajcie, 

a co szlachetne - zachowujcie! 

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby 

pozór zła (Tes 5, 17-22). 

Święty Paweł przedstawiany 

jest w długiej tunice i płaszczu. Jego 

atrybutami są: baranek, koń, kość 

słoniowa, miecz. Jest patronem 

licznych zakonów, Rzymu, 

Poznania, Rygi i diecezji gliwickiej, 

producentów namiotów, marynarzy, 

powroźników, tkaczy, robotnic, 

teologów, wikliniarzy. Wspomnienie 

nawrócenia św. Pawła obchodzimy 

25 stycznia. 

 

Chwalebny święty Pawle, Ty z 

prześladowcy chrześcijan stałeś się 

gorliwym Apostołem, a chcąc dać 

poznać Odkupiciela Jezusa aż do 

krańców świata, cierpiałeś 

więzienia, biczowania, 

kamienowania, rozbicia na morzu i 

wszelkiego rodzaju prześladowania, 

a w końcu swą krew przelałeś aż do 

ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy 

choroby, cierpienia i nieszczęścia 

życia doczesnego poczytywali za 

łaski Bożego miłosierdzia; aby 

przeciwności życia nie oziębiły nas w 

służbie Bożej, lecz uczyniły coraz 

wierniejszymi i gorliwszymi. Amen. 

 

Magdalena Maraj 

 

 

Aniołowie są dla nas 
 

Aniele Boży, stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy 

Bądź mi zawsze ku pomocy, 

Strzeż duszy, ciała mego, 

Zaprowadź mnie do żywota 

wiecznego. 

Amen. 

Dobrze znana nam modlitwa, 

myślę, że od dziecka. Przynajmniej 

mnie nauczyła jej babcia. 

Odmawiałyśmy zawsze przed snem. 

Czy zastanawialiście się kiedyś nad 

istnieniem Aniołów? Nad tym, jaka 

wielką pomocą mogą być dla nas, tu 

na ziemskim padole. Do refleksji nad 

tym tematem zainspirowała mnie 

moja kreatywna sąsiadka, która 

przyniosła mi książkę ks. Stanisława 

Mrozka „Aniołowie w Opatrzności 

Bożej”. Wiecie na przykład, że 

można się modlić do Anioła Stróża 

konkretnej osoby, aby pomógł nam 

rozwiązać związany z nią problem? 

W książce znajduje się na przykład 

modlitwa do Anioła Stróża męża, 

żony, dziecka poczętego. Aniołowie 

są wysłannikami Boga, mają się 

nami opiekować i prowadzić drogą 

ku zbawieniu.  

Każdy z nas ma swojego 

Anioła. Czy prosimy Jego o pomoc? 

Mamy namacalne dowody na to, że 

Bóg posługuję się „duchami 

niebieskimi”. Anioł Pokoju ukazał 

się dzieciom z Fatimy trzy razy, na 

rok przed objawieniem się Matki 

Bożej. Ich interwencje opisane są 

również w Piśmie Świętym. 

Aniołowie nawiedzają Abrahama 

(Rdz 16, 9), wyprowadzają Lota i 

jego córki z pożaru Sodomy(Rdz 19, 

1). Anioł nie pozwala Abrahamowi 

zabić jego syna Izaaka (Rdz 22, 11). 

Również siostra Faustyna Kowalska 

widziała swojego Anioła Stróża. Tak 

to opisuje w swoim dzienniczku:  

„Kiedy się raz bardzo modliłam 

do świętych jezuitów, nagle ujrzałam 

Anioła Stróża, który mnie prowadził 

przed tron Boży; (…)”. „Widząc ich 

straszną nienawiść do mnie, wtem 

prosiłam Anioła Stróża o pomoc. I w 

jednej chwili stanęła jasna i 

promienna postać Anioła Stróża, 

który mi rzekł: Nie lękaj się, 

oblubienico Pana mojego, duchy te 

nie uczynią ci nic złego bez 

pozwolenia Jego. 

Natychmiast znikły złe duchy, a 

wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w 

sposób widzialny do samego domu. 

Spojrzenie jego skromne i spokojne, 

a z czoła tryskał promień ognia.” 

Aniołowie są bożym darem dla 

nas. Otwórzmy się na niego. Mam 

nadzieje, że zainspirowałam was 

tematem i może sami poszukanie 

informacji. Ja tylko chciałam 

zaszczepić myśl.  A na koniec cytat z 

Pisma Świętego. Pan Bóg nie 

zostawia swoich dzieci samych 

sobie, wyposażył nas we wszystko, 

co potrzeba. Wystarczy tylko, że 

będziemy chcieli to dostrzec. 

„Oto Ja posyłam anioła przed 

tobą, aby cię strzegł w czasie twojej 

drogi i doprowadził cię do miejsca, 

które ci wyznaczyłem.  Szanuj go i 

bądź uważny na jego słowa. Nie 

sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż 

nie przebaczy waszych przewinień, 

bo imię moje jest w nim.  Jeśli 

będziesz wiernie słuchał jego głosu i 

wykonywał to wszystko, co ci 

polecam, będę nieprzyjacielem 

twoich nieprzyjaciół i będę odnosił 

się wrogo do odnoszących się tak do 

ciebie”. (Wj 23, 20-23). 

Może od dziś zaprzyjaźnisz się 

ze swoim Aniołem Stróżem??  
 

Anna Zielińska 

 

 

 

 

 
Bóg zapłać za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na 

niedzielę 

Bogumiła Gierczak, Barbara 

Gierczak-Mazur, Rafał 

Podgórski, Agnieszka i Sławomir 

Świerczek, Leszek Słowik, Jan 

Słowik, Sabina Słowik, Tomasz 

Wąsacz 

 

 
Chrzest świętyprzyjął 

Maksymilian Józef Kuśta 

 (15. 01. 2017) 
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Odszedł do Pana 

Śp. Ks. Prof. Augustyn Piela  
(18. 01. 2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

22 stycznia 2017 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską w 

rodzinach. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie, 

spotkania, rozmowy i propozycje dotyczące życia 

parafialnego. Nie wszystkich zastaliśmy w domach, 

więc jeśli ktoś chciałby jeszcze przyjąć wizytę 

duszpasterską w najbliższym czasie, to prosimy o 

kontakt w celu umówienia się. Bóg zapłać również za 

ofiary z okazji kolędy składane w kopertach na tacę.  

2. Składka z przyszłej niedzieli – ostatniej w miesiącu 

– przeznaczona zostanie na cele inwestycyjne w 

parafii. Bóg zapłać! 

3. W poniedziałek odbędzie się parafialny wyjazd 

dzieci i młodzieży na lodowisko do Dębicy. Są 

jeszcze wolne miejsca.  Zgłoszenia i informacje dziś u 

ks. Kamila. Mile widziani także rodzice. Wyjazd o 

14.45 z parkingu kościelnego. Powrót przed 20.00. 

4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o 

godz. 16.30.  

5. Dziękujemy rodzinom z ul. Kard. Wojtyły za 

posprzątanie i przygotowanie kościoła na niedzielę, za 

kwiaty oraz za ofiarę. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Kard. 

Wojtyły zaczynając od Państwa Herbów. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do 

dzisiejszego wydania Gość Niedzielny dołącza płytę z 

arcydziełami muzyki klasycznej, które wykonuje 

Andrea Bocelli, a w Niedzieli polecamy wywiady z 

ustępującym i nowym arcybiskupem krakowskim. 

 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo 

niebieskie (Mt 4,17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚW.22/01/2017 – 29/01/2017 

 

 

22/01 III  Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

+ Adam Bać – 8. Msza św. gregoriańska  

+ Damian Grygiel od rodziny Kucabów z 

Kraczkowej  

11 30 + Emilia Wilk od siostry Anny z rodziną 

17 00 + Stanisław Pikuła 

  

23/01 Poniedziałek 

7 00  + Adam Bać – 9. Msza św. gregoriańska 

17 00 1) + Anna i Franciszek Jastrzębscy 

2) + Marcin Pałka w 10 rocznicę śmierci od 

rodziców, siostry i najbliższej rodziny 

 

24/01 Wtorek – wsp. św. Franciszka Salezego 

7 00 + Anna Kieraś od mamy Bronisławy 

17 00 

 

1) + Adam Bać – 10. Msza św. gregoriańska 

2) + Sabina Leszczak od kierownictwa i 

pracowników I Urzędu Skarbowego w 

Rzeszowie 

 

25/01 Środa – święto Nawrócenia św. Pawła 

Apostoła 

7 00 + Dagmara Rak 

17 00 + Adam Bać – 11. Msza św. gregoriańska  

 

26/01 Czwartek – wsp. św. Tymoteusza i Tytusa 

7 00 + Adam Bać – 12. Msza św. gregoriańska 

17 00 + Dagmara Rak 

 

27/01 Piątek – wsp. bł. Jerzego Matulewicza 

7 00 + Adam Bać – 13. Msza św. gregoriańska 

17 00 + Zbigniew Brynkus w 2 rocznicę śmierci 

 

28/01 Sobota – wsp. św. Tomasza z Akwinu 

7 00 + Kazimierz Kocyło od Ewy i Janusza Środoń 

17 00 1) + Adam Bać – 14. Msza św. gregoriańska 

2) + Lucyna Członka od rodziny Rzepków 

 

29/01 IV Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

+ Emilia Wilk od brata Bolesława 

11 30 + Marek Michalski 

17 00 + Adam Bać – 15. Msza św. gregoriańska 
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