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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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Strona internetowa: 
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i świąt - kościelnych i państwowych; 
zaś w wakacje tylko po południu) 
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Święta Paula, wdowa. 
Paula urodziła się w Rzymie 5 
maja 347 roku w znakomitej ro-
dzinie patrycjuszowskiej, senator-
skiej. Jej ojciec, Rogatus, pocho-
dził z rodziny greckiej. Jej matka, 
Blesilla, miała w swoim rodzie 
słynnych w historii Rzymu Scy-
pionów i Grakchów. Pełne imiona 
Świętej brzmią: Kornelia, Emilia, 
Paula, Asinia. 
Kiedy Paula miała zaledwie 15 
lat, została wydana za Juliusza 

Tossocjusza. Mimo że mąż był poganinem, kochał swoją mał-
żonkę i żyli razem szczęśliwie. Mieli cztery córki i jednego 
syna. Wśród córek św. Eustochia zasłużyła sobie na chwałę 
ołtarzy (+ ok. 419). Po śmierci męża (379) Paula rozdała ma-
jętność na cele charytatywne i kościelne, rozpuściła liczną 
służbę, porzuciła pałac oraz wygody i wraz z córką, św. Eusto-
chią, udała się na Awentyn pod duchowe kierownictwo św. 
Marcelli, matrony rzymskiej, która w domu swoim gromadziła 
pobożne niewiasty na wspólne praktyki pobożne, czytanie 
Pisma świętego pod kierunkiem św. Hieronima i na pełnienie 
uczynków miłosierdzia. W roku 382 odbył się w Rzymie sy-
nod, który zwołał papież św. Damazy dla zatwierdzenia 
uchwał Soboru Konstantynopolitańskiego (381). W synodzie 
tym brało udział kilku biskupów ze Wschodu. 
Szczególna przyjaźń łączyła Paulę i Eustochię ze św. Hieroni-
mem. Kiedy więc Hieronim był zmuszony na skutek intryg 
opuścić Rzym i udał się do Betlejem, obie niewiasty poszły z 
nim. Paula założyła w Betlejem duży klasztor dla pobożnych 
niewiast. Była tam przełożoną; po jej śmierci opiekę nad 
klasztorem przejęła jej córka, św. Eustochia, a potem wnuczka 
- św. Paula Młodsza. Przewodnictwo duchowe nad klasztorem 
objął św. Hieronim. Klasztor stał się nie tylko żywym ośrod-
kiem życia duchowego, ale także ważnym ogniskiem kultury 
chrześcijańskiej. 
Paula pożegnała ziemię dla nieba 26 stycznia 406 roku ze sło-
wami psalmu: "Jestem pewna, że ujrzę radość Pana w ziemi 
żyjących" (Ps 26, 13). Jej pogrzeb był prawdziwym triumfem. 
Jej ciało nieśli na ramionach biskupi Ziemi Świętej wśród po-
wszechnego płaczu. Obecnie relikwie św. Pauli znajdują się 
we francuskim mieście Sens, w skarbcu katedry.  
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.  
W dawniejszych czasach upokorzył Pan 
krainę Zabulona i krainę Neftalego, za 
to w przyszłości chwałą okryje drogę do 
morza, wiodącą przez Jordan, krainę 
pogańską. Naród kroczący w ciemno-
ściach ujrzał światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków światło 
zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększy-
łeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, 
jak się radują w żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo złamałeś jego 
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramie-
niu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu po-
rażki Madianitów. Oto słowo Boże. 
 

DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 
w zgodzie i by nie było wśród was roz-
łamów; abyście byli jednego ducha i 
jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o 
was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 
zdarzają się między wami spory. Myślę 
o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem 
od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem 
Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus 
jest podzielony? Czyż Paweł został za 
was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 
zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie 
Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił 
Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, 
by nie zniweczyć Chrystusowego krzy-
ża. Oto słowo Boże. 

 
EWANGELIA 
Słowa Ewangelii według Świętego Ma-
teusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan zo-
stał uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 
osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. 
Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalego, na drodze ku morzu, Zajorda-
nie, Galilea pogan! Lud, który siedział 
w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło». Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: «Nawracajcie się, al-
bowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie». Przechodząc obok Jeziora Galilej-
skiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szy-
mona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was ryba-
kami ludzi». Oni natychmiast, zosta-
wiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc 
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch bra-
ci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata je-
go, Jana, jak z ojcem swym Zebedeu-
szem 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 tamtej-
szych synagogach, głosząc Ewangelię o 
królestwie i lecząc wszelkie choroby i 
wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo 
Pańskie. 



NIEDZIELA 26 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 26. 
8.30 + Janinę Krzyżanowską, Ja-
dwigę Dębską oraz zm. z rodziny. 
10.00 + Andrzeja w 1 r. śm. i Jaro-
sława Wójcikowskich. 
11.30 + Irenę w 10 r. śm., Jana 
Młynarskich, Feliksa Frączyka, 
Jerzego Piećko. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 26. 
PONIEDZIAŁEK 27 Stycznia 
2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 27. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 27. 
7.00 + Teresę Wodyńską pp. 
18.00 + Henryka, Jadwigę Pio-
trowskich i zm. z rodz. Piotrow-
skich. 
WTOREK 28 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 28 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 28 
7.00 + Ryszarda Tomalę w 20 r. 
śm., oraz za zm. z całej rodziny 
Tomala i Sobuś. 
18.00 + Stanisława Prokopa. 
ŚRODA 29 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 29. 
7.00 + Józefa Nowaka – greg. 29. 
7.00 + Edwarda i Zdzisława Ma-
gierów. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 30 Stycznia 2020 
7.00 + Reginę Nowak – greg. 30. 
7.00 + Adama Pogorzelskiego. 
7.00 O Boże błog. dla s. Martyny. 
18.00 + Józefa Nowaka – greg. 30. 
PIĄTEK 31 Stycznia 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 1. 
7.00 + Czesława Śliwę w 7 r. śm. 
7.00 + Apolonię, Aleksandra Ho-
łyńskich, Mariana Urbaniaka. 
18.00 + Janinę Zdańską. 
SOBOTA 1 Lutego 2020 
7.00 + Annę Wileńską – greg. 2 
7.00 + Jana Kurpiewskiego w 7 r. 
śm. i zm. z całej rodziny Kurpiew-
skich. 
7.00 + Michalinę, Klemensa Frą-
czaków, ich dzieci i mnuków. 
18.00 + Ryszarda Wiechowicza, 
rodziców Helenę i Franciszka. 
NIEDZIELA 2 Lutego 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA 
8.30 + Annę Wileńską – greg. 3. 
10.00 + Macieja I Henryka Prusa-
czyków. 
11.30 + Władysława, Mariannę, 
Wiesława Nosarzewskich oraz ich 
rodziców, zm. z rodz. Choroś, Nal-
borskich, Piaseckich i Mańkow-
skich 
13.00 ZA PARAFIAN 
16.00 
18.00 + Franciszka ( 5 r. śm. ), 
Mariannę Bieleckich. 

26  .  I  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. W dniu dzisiejszym ks. Paweł głosi Boże Słowo i po Mszach św. bę-

dzie zbierał ofiary na potrzeby swojej wspólnoty parafialnej na Ukrai-
nie, gdzie pracuje. 

2. W dniu 28 stycznia ( wtorek ) zakończymy w naszej parafii wizytę 
duszpasterską. Dziękujemy parafianom, którzy zaprosili nas do swoich 
domów. Dziękujemy za wspólna modlitwę oraz za ofiary złożone na 
dalszy ciąg prac przy parafii i na cmentarzu. Z powodu pracy lub też 
innych przyczyn nie wszyscy mogli zaprosić księdza do swojego do-
mu. Parafianie, którzy byli nieobecni w czasie kolędy, a chcieli by 
księdza zaprosić, proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii lub kancela-
rii. Ta dodatkowa kolęda będzie właśnie w najbliższy wtorek – 28 
stycznia od godz. 16.00. 

3. Najbliższa sobota to I sobota miesiąca. Msza św. ku czci Niepokalane-
go Serca Maryi o godz. 7.00. Od godz. 9.00 księża udadzą się do osób 
chorych i starszych z posługą sakramentalną. 

4. Przyszła Niedziela to I Niedziela miesiąca. Jednocześnie jest to Święto 
Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej. W tym dniu Kościół ob-
chodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic podczas 
Mszy św. Ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone są na zako-
ny kontemplacyjne. 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci kl. III, 
przygotowujących się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą z rodzica-
mi, obecność obowiązkowa.  

6. Pragniemy podziękować za ofiary, które złożyliście w ubiegłą niedzie-
lę do puszek na dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z naszej 
parafii w góry w czasie ferii. Zebraliśmy 1931 zł. Dziękujemy. Są 
jeszcze wolne miejsca na ten wyjazd. Serdecznie zapraszamy. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakry-
stii. 

8. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący: 
27 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00 – ul. Sportowa 70, 72, 74, 

Harcerska 2. 
28 stycznia (wtorek) od godz. 16.00 – KOLĘDA DODATKOWA 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Ignacy Nowicki, Andrzej Boruc W ieczny odpoczynek... 


