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EWANGELIA (Mt 4, 12-17)........................................................................................... 

 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza......................................................................... 

 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został 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, Zajordanie, 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, albowiem bliskie jest królestwo 

niebieskie». 

 

 

 

https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775
https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775
http://homilieirozwazania.blogspot.com/2017/01/jezus-wzywa-ludzi-do-nawrocenia-i.html


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

W tym tygodniu we wtorek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego; w środę 

święto Nawrócenie św. Pawła; w czwartek wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa; 

w sobotę św. Tomasza z Akwinu. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2233..0011..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza Hałasa – 

intencja od mamy z rodziną. 
 

2244..0011..  WWttoorreekk..    

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

2255..0011..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery Pater – 

gregorianka. 

2266..0011..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny 

Małolepszej; 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery Pater – gregorianka. 

2277..0011..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

2288..0011..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp.  rodziców: 

Stanisławy i Mieczysława Tenetów; 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery Pater – 

gregorianka. 

2299..  0011..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana i Stanisława 

Staszczyszyn. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława 

Budnego w 5. rocznicę śmierci; 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery Pater – 

gregorianka. 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Mariana i Filipa 

Krzywdzińskich, Marii i Michała Krzywdzińskich oraz Krystyny Filip. 

 

1. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

2. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele o godz. 

19:00. 

3. Wspólnota Biały Kamień zaprasza na Mszę Świętą, która odbędzie się we wtorek 24 

stycznia o godz. 18:30 w kościele Białym Kościele. 

                                                                                   Na nowy tydzień – Szczęść Boże.   
.................................................................................................................................................................    

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii  

Przyjaciele Jezusa 
 

Słowa proroków wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. A czy zastanawialiśmy się 

kiedykolwiek nad tym, że proroctwo może wypełnić się również w naszym życiu, jak 

wypełniło się w życiu Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana? Rybacy znad Jeziora Galilejskiego, 

grzesznicy pogrążeni w ciemności, rozpaczliwie potrzebujący nawrócenia – właśnie takich 

ludzi wybiera Jezus, Światło nieznające zachodu. Z Galilei pogan wybiera filary swojego 

Kościoła. Każdy jest zaproszony, by kroczyć drogą do królestwa niebieskiego, a jest nią 

droga nawrócenia. 

 

Panie Jezu, Ty nie wybierasz zdolnych, ale uzdalniasz wybranych. Dajesz mi odpowiednie 

dary i łaski, abym szedł drogą codziennego nawrócenia. Bądź uwielbiony. Amen.   
                                        Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023. ks. Cyprian Kostrzewa SSP. Edycja Świętego Pawła 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

Droga Babciu i Dziadku,        

z okazji Waszego święta 

życzymy Wam dużo 

zdrowia, dobrego 

samopoczucia, miłości, oraz 

aby każdy dzień przynosił 

Wam uśmiech i radość. 

 

„Dziadkowie mają wyjątkową zdolność do wychwytywania trudnych spraw. I kiedy modlą 

się w tych sprawach ich modlitwa jest silna i skuteczna”. Papież Franciszek. 

https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023
https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023
https://edycja.pl/catalogsearch/result/?q=ewangelia+2023
https://www.ceneo.pl/134969284

