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Jezus chce się z nami spotkać 

„Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest 

szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy 

chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. 

Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój 

wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z 

Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua Heschel, ży-

dowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem 

tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam się 

Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa ca-

łym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: „O Boże 

mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię 

szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz 

się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”. 

Panie Jezu, każdego dnia pragnę spotykać się z Tobą – moim Me-

sjaszem.  

Okres zwykły  roku Liturgicznego  

str. 2 

Msze św. Kolędowe  - str. 3 

Pieśń o św. Wojciechu - Patronie 

duchowej jedności Europy—str. 3 



Str. 2 Wśród Nas 

    Okres zwykły  roku Liturgicznego  
 
Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpo-
czynku dla Kościoła. Jest to najdłuższy okres li-
turgiczny, trwający między 33 a34 niedziel. Po-
dzielony jest na dwie części. Pierwsza: krótsza 
(ok. 8-9 niedziel) trwa od niedzieli Chrztu Pań-
skiego do Środy Popielcowej zaś druga: 
od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do I Nie-
dzieli Adwentu. 
Rodzi się zatem wątpliwość; po co nam Okres 
Zwykły? Przecież tyle jest świąt i wspomnień, 
które należałoby zawrzeć w roku kościelnym. I 
właśnie. Tu kryje się tajemnica Okresu Zwykłego 
- jest on tak słabo poznany przez nas. A przecież 
w czasie tego okresu w liturgii wspominamy tylu 
świętych, obchodzimy święta i uroczystości Ma-
ryjne (MB Śnieżnej, Wniebowzięcie NMP). Jest 
to czas kiedy głębiej poznajemy życie Jezusa, je-
go działalność; głównie poprzez Liturgię Słowa. 
Tylko wówczas, gdy dobrze ją zrozumiemy i od-
bierzemy, będziemy mogli Go naśladować tak, 
jak On tego chce. 
Okres Zwykły oddziela niejako dwa najważ-
niejsze obchody Kościoła: Narodzenie Chry-
stusa oraz Paschę (Zmartwychwstanie Pań-
skie). I właśnie czas ten, także przez swoja dłu-
gość, uczy nas pewnej tęsknoty za ważnymi uro-
czystościami. Wakacje, bo z tymi najczęściej ko-
jarzy nam się Okres Zwykły, to piękny czas, któ-
ry można i warto poświęcić na częstszą modlitwę, 
kontemplację czy lekturę Pisma Świętego; nie 
tylko w murach kościoła, ale właśnie w otoczeniu 
przyrody; na urlopie, wakacjach, rekolekcjach. 
To okres, którego nie można zmarnować sądząc, 
iż odpoczywamy od Boga! Przecież On - sam 
Bóg od nas nie odpoczywa. Czyż nie czuwa nad 
nami na górskich szlakach, w falach morza i w 
czasie podróży? Właśnie w takich sytuacjach mo-
żemy dać piękne i żywe świadectwo wiary, które 
polega na spełnianiu Jego woli i okazywaniu 
przynależności do Jego Kościoła w każdym miej-
scu i w każdym czasie. Okres Zwykły w ciągu 
roku to swego rodzaju "szkoła samodzielności 
praktyk religijnych". W czasie wakacyjnych wy-
jazdów; przebywając wśród innych ludzi i w in-
nym otoczeniu możemy, sprawdzić naszą odwagę 
i męstwo w wyznawaniu wiary. Nie prześpijmy 
Okresu Zwykłego. 
 
W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. nastę-
pujące święta i uroczystości: 
 
25 stycznia - święto Nawrócenia św. Pawła, Apo-
stoła 
2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego 

14 lutego - święto świętych Cyryla, mnicha, i 
Metodego, biskupa, patronów Europy 
22 lutego - święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - świę-
to Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 
niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - uroczy-
stość Najświętszej Trójcy 
czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy - 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa 
piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha 
Świętego - uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 
24 czerwca - uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela 
29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów 
Piotra i Pawła 
3 lipca - święto św. Tomasza, Apostoła 
11 lipca - święto św. Benedykta, opata, patrona 
Europy 
23 lipca - święto św. Brygidy, zakonnicy, patron-
ki Europy 
25 lipca - święto św. Jakuba, Apostoła 
6 sierpnia - święto Przemienienia Pańskiego 
9 sierpnia - święto św. Teresy Benedykty od 
Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy 
10 sierpnia - święto św. Wawrzyńca, diakona i 
męczennika 
15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny 
24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, Apostoła 
26 sierpnia - uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej 
8 września - święto Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny 
14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego 
18 września - święto św. Stanisława Kostki, za-
konnika, patrona Polski 
21 września - święto św. Mateusza, Apostoła i 
Ewangelisty 
29 września - święto świętych Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała 
18 października - święto św. Łukasza, Ewangeli-
sty 
28 października - święto świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza 
ostatnia niedziela października - uroczystość 
rocznicy poświęcenia własnego kościoła 
1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych 
2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych 
9 listopada - święto rocznicy poświęcenia Bazyli-
ki Laterańskiej 
30 listopada - święto św. Andrzeja, Apostoła 
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 Msze św. Kolędowe    25 stycznia – Poniedziałek – Msza św. o godz. 17 00.  

Od p. Cichoń Adam do p. Glapa Tomasz i Helena  i p. Myślińskich.          

   26 stycznia – Wtorek – Msza św. o  godz. 17.00  

Od p. Torbińska Helena do p. Froń Urszuli .  

 27 stycznia Czwartek  – Msza św. godz. 17.00 

Od p. Kania, do p. Maruszczak, mieszkańców Hawaji, Hotelu, p. Dze-

dzyk, p. Konopka, p. Daniłów Anna.  

28 stycznia – Piątek – Msza św. o godz. 17 00. 

Od  p Borzęcki Edward i Maria do p. Krakowski Janusz i Agnieszka p. 

Smoleńskich.  

 29  stycznia – Poniedziałek – Msza św. o godz. 17 00.  

Od p. Michno, p. Krakowskich do  Hotel Olchowiec  

—————————————————————————————  

Pieśń o św. Wojciechu - Patronie duchowej jedności Europy (zapisane przez Stanisławę Łysyganicz) 

 

 

O święty Wojciechu wielki nasz  Patronie 
Racz przybyć na pomoc nieszczęsnej Koronie 
Która ma nadzieję i ufność w tobie! 
Wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie! 
  
Chwalebny kapłanie, wierny sługo Boży 
Niszcz złe żądze wszelkie, niech się dobro mnoży! 
A chwała się szerzy Najwyższego Pana 
Złość zaś wszelka nasza, niech będzie zmazana! 
  
Ty byłeś w biskupim urzędzie waleczny 
Bądźże więc i dla nas jako port bezpieczny! 
Który nie omyli lecz pomocą bywa 
Tym, w których jest praca, szczera wiara żywa! 
  
Poznałeś w swem życiu prześladowań wiele 
Jak włócznie utkwione, twierdzą w twoim ciele 
Lecz nie dosyć na tym złość tyrańska miała 
Bowiem w drobne części, ciało porąbała! 
  
Nie było takiego, aby się zlitował 
Żeby święte ciało do ziemi zachował 
Lecz Pan Bóg co strzeże swoich świętych kości 
Nakazał straż orłu przedziwnej wielkości. 
  
Wtenczas królem polskim był Bolesław Chrobry 
Pomny u narodów w wszech ofiarach szczodry! 
Skoro się dowiedział o śmierci Świętego 
zaraz wysłał posłów, aby ciało Jego 
  
Sprowadzone było jako pomnik drogi 
By przez to Polacy, uszli gniewu, trwogi 
Mając go Patronem nie tylko w Koronie 
Ale też i w każdej prawie świata stronie. 
  
Tu złość bałwochwalcza jako skra się żarzy 
Ciała dać nie chciała, aż ile zaważy 
Król im przyśle srebra-to rzekłszy zuchwali 
Tak więc bez klejnotu posły powracali. 

Odważny król Polski posyła zebrane 
Srebro z swoich skarbców, aby im oddane 
zostało, a ciało było przywiezione 
I w kościele w Gnieźnie, w ołtarzu złożone! 
  
Wielce ukarane bałwochwalstwo srogie 
Zaraz tem zostało, że to ciało drogie 
Na wadze się zbytnio lekkie pokazało 
Iż z srebra użytku miało bardzo mało. 
  
Tym nam Pan Bóg cudem ciało święte wsławił 
I na pomne czasy pamiątkę zostawił 
Ażebyśmy w wierze statecznie trwali 
Pogróżek bałwochwalskich nigdy się nie bali. 
  
O święty Wojciechu prośże Pana za nas 
Abyśmy doznali opieki w każdy czas 
Racz wzbudzić ku Bogu aby w cnoty twoje 
w ślad wstąpić obfity na zbawienie swoje. 
  
Daj to dla zasługi Panie Jezu Chryste 
 Wojciecha Biskupa, byśmy przeźroczyste 
ujrzeć mogli niebo z wybranemi Twemi, 
i wiecznie się cieszyć wspólnie ze świętymi. 
  
Wojciechu Patronie, zwierciadło czystości 
Nakłoń nas , abyśmy w mężnej stateczności 
znosić mogli krzyże, walki i cierpienia, 
a później się stali godnymi zbawienia. 
  
Wspomóż Twą przyczyną nasze wzniosłe głosy 
By były przyjęte, przebiły niebiosy. 
Wychwalając Pana wraz z twemi zasługi 
By mogły zmazane być nam grzechów długi. 
  
O czujny Pasterzu o ludzkie zbawienie, 
Któż więc może wsławić twoje święte imię 
Na któreś zasłużył pracą i mękami? 
Prosimy więc Ciebie: wstaw się dziś za nami! Amen 



1. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym podziękować za wsparcie modlitewne w czasie me-

go pobytu w szpitalu. Dziękuję za każda modlitwę oraz za pomoc księdzu Józefowi w cza-

sie kwarantanny. Zgodnie z zaleceniem lekarza w tym tygodniu będę odprawiał mszę św. 

na  plebanii. Nadal wspieramy modlitwą P. Leszka Konopkę,  który jest w szpitalu.  

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem 

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Niech ten czas będzie dla nas oka-

zją do modlitwy i refleksji nad tym, byśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. 

3. W obecnym roku liturgicznym który jest poświęcony św. Józefowi w każdą środę  po 

Mszy św. będziemy odmawiać litanię do św. Józefa.  

4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień 

Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach.  Niech modlitwa, przyjęta w ich 

intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.  

5. W ramach wizyty Duszpasterskiej w następnym tygodniu od 25 stycznia zapraszamy 

mieszkańców poszczególnych rejonów na mszę św., na błogosławieństwo rodzin, błogo-

sławieństwo wody i śpiewanie kolęd - SZCZEGÓLOWY ROZKŁAD W GAZETCE str. 3. 

 

6. W następna niedzielę Msza św. z podziękowaniami  i prośbami do Maryi Wspomożycielki 

Wiernych—prosimy składać prośby do skrzyneczki.  

W tym tygodniu patronują nam: 

– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgro-

madzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,   

- w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć 

męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. 

     Intencje Mszy Świętych  

 

   Niedziela - 17 STYCZNIA godz. 8 00.      Bożena Wiercińska  (gr.)   

godz. 11 00.  + Władysław Podraza—8 rocz. śm. zaległa   z 10 stycznia   Ks. Marek na plebani w intencji 

Parafian    

18 stycznia  + Bożena Wiercińska ( gr.)  2) Ks. Marek + rodziców Piotra, Stefania Wiercińska—(plebania) 

19 stycznia + Bożena Wiercińska (gr.)    2) Ks. Marek-Józefa Krakowska od Weroniki Ślusarz plebania 

20 stycznia + Bożena Wiercińska (gr.)   2) Ks. Marek-Józefa Krakowska od Jerzego Mazura - plebania 

21 stycznia + Bożena Wiercińska (gr.)    2) Ks. Marek-Józefa Krakowska od Stanisława Mazura - plebania 

22 stycznia + Bożena Wiercińska (gr.)     2) Ks. Marek– W pewnej intencji - plebania  

23 stycznia + Bożena Wiercińska (gr.)     2) Ks. Marek- + Henryk Iwaniec  - plebania  

  Niedziela -24 stycznia godz.  8 00-   Bożena Wiercińska (gr.)    

 godz. 11 00. - 1) O zdrowie i  błogosławieństwo z okazji urodzin dla Andrzeja         

                        2.) W intencji próśb i podziękowań do Maryi Wspomożycielki Wiernych   

       Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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