
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zba-
dać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, do-
stojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha 
do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał 
w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również 
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie by- 
ło napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie nama-
ścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wol-
nych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał 
słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli”.

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
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Ryszard Kapuściński przestrzega przed mediami kształtującymi rze- 
czywistość, które  sprawiają, że odbieramy taki obraz świata, jaki prze- 
kazuje telewizja, a nie widzimy go takim, jaki jest. 

Święty Łukasz, pisząc Ewangelię, nie opierał się jedynie na przekazach 
wcześniejszych autorów, starał się sam wszystko zbadać; zapewne się- 
gnął nie tylko do źródeł, ale i do relacji świadków.

Ewangelista zachęca nas do intelektualnego wysiłku, który związany 
jest z dociekliwością, tak, byśmy mogli odróżnić rzeczy wartościowe 
i prawdziwe od podejrzanych doktryn czy ideologii.

3. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Nasi ministranccy piłkarze systematycznie trenująNasi ministranccy piłkarze systematycznie trenują

Od połowy listopada nasi ministranci, niemal w każdy poniedziałek, przygotowują się poprzez tre-
ningi na hali do finałów turnieju piłki halowej „Bosko Cup”, które są oficjalnymi Mistrzostwami 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Turniej finałowy odbędzie się 29-30 stycznia 2022 roku w Bielsku Bia-
łej. Chłopcy chętnie przychodzą na treningi [trenują pod okiem starszych lektorów], a przy tym 
nie zaniedbują swojego służenia w kościele. Tym samym realizują słowa św. Jana Bosko: „Boisko 
żywe – diabeł martwy; boisko martwe – diabeł żywy!”. Dziękujemy dyrekcji szkoły nr 5 w Brzesz-
czach za użyczenie hali oraz ks. Michałowi za sprawowanie opieki nad ministrantami.
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Intencje mszalneIntencje mszalne

NIEDZIELA – 23 stycznia
  7.00 † Stanisława Foks w 16 r. śmierci
  8.30 † Maria i Mieczysław Krauzowicz
10.00 † Józef Włoszek w 41 r. śmierci
11.30 † Kazimierz Solich w 1 r. śmierci
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
PONIEDZIAŁEK – 24 stycznia
  6.30 † Kazimierz Szymla
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
WTOREK – 25 stycznia
  6.30 † Władysława Duc
18.00  † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
ŚRODA – 26 stycznia
  6.30 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Tade- 
usz Szyma w 7 r. śmierci; † Anna Pio- 
trowska w 2 r. śmierci; † Władysława 
Nowak; † Andrzej Kozieł; † Marta Ce-
bularz; † Władysław Skiba; † Józef Ka- 
miński; † Emilia Pasko; † Maria Bloch; 
† Mieczysław Noga; † Józef Krawczyk; 
† Jadwiga Pszczelińska; † Józefa Ła-
chut; † Bonifacy Jarek;  † Stanisława 
i Franciszek Płonka z synem Jerzym

CZWARTEK – 27 stycznia
  6.30 † Jerzy Borowczyk
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław

PIĄTEK – 28 stycznia
  6.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Józefy i Kazimierza 
Przeczek

18.00 † Honorata i Stanisław  
oraz Zyta i Władysław

SOBOTA – 29 stycznia
  6.30 † Emil Kolber z rodzicami i teściami
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław
NIEDZIELA – 30 stycznia
  7.00 † Weronika i Alojzy Duc
  8.30 † Jan Winczowski w 25 r. śmierci
10.00 † Ludwik Chrapek w 23 r. śmierci
11.30 † Maria i Stanisław Żak
18.00 † Honorata i Stanisław  

oraz Zyta i Władysław

 1. W dniu 14 lutego br. kończy się kadencja Pa-
rafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory do no-
wej Rady odbędą się w niedzielę – 27 lutego 
2022 roku, po każdej Mszy. Kandydatów moż- 
na zgłaszać od 31 stycznia do 12 lutego w go-
dzinach urzędowania kancelarii – z pisemnym 
uzasadnieniem.

 2. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako „Nie- 
dziela Słowa Bożego”. To także refleksja nad 
znaczeniem słów Pisma Świętego w codzien-
nym życiu. W naszej parafii co tydzień, w śro- 
dę po Mszy wieczornej, odbywają się spotka-
nia „Kręgu Biblijnego”.

 3. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 
6 z Osiedla Paderewskiego. Ofiary można wpła- 
cać w zakrystii, w kancelarii lub na konto pa- 
rafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 5 z te- 
go osiedla za złożone ofiary.

 4. Dziękujemy za ofiary złożone na zakupienie opa- 
łu do ogrzewania kościoła. Trwa remont po-
mieszczeń pod kościołem, przygotowujący je 
do nowej instalacji oraz źródła ogrzewania 
kościoła.
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