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3 NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU 
 

23 stycznia 2022 
Konto parafialne:              Bank PeKaO     07 1240 1343 1111 0000 2368 1886 
Konto na organy:              Bank PeKaO     10 1240 1343 1111 0011 0943 3678 

 

Zaślubiny Maryi z Józefem 
 

W dawnych kalendarzach pod datą 23 stycznia znaleźć możemy wspomnienie „Zaślubin Maryi z 
Józefem”. W zakonie franciszkańskim obchodzono je już w XVI wieku. Za sprawą papieża Benedykta 
XIII, w roku 1725, wpisane zostało do kalendarza całego Kościoła. Dziś nie ma takiego wspomnienia w 
kalendarzu liturgicznym. Warto jednak wydobywać ze skarbca kościelnej tradycji takie „perełki”, 
przypominać je i wykorzystywać do duchowego rozwoju. 
 

Zapraszamy wszystkich małżonków na Mszę św. w ich intencji w sobotę 29 stycznia na godz. 
16.00. W czasie Mszy św. będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz 
udzielimy małżonkom okolicznościowego błogosławieństwa. 
 

Jako ciekawostkę warto przeczytać jak „Żywoty Świętych Pańskich” z roku 1910 przedstawiały dzień 
zaślubin Maryi z Józefem: 
„Jak Marya przy tym obrzędzie wyglądała głosi podanie, jak niżej: Jej 
kształtna postać była nieco wyższą od panienek w Jej wieku 
będących; z Jej wysokiego czoła odbijał się królewski urok, a nad 
łagodnemi oczyma, zwykle pokornie spuszczonemi, zaginał się łuk 
brwi delikatnych; lica zdobiła anielska skromność, a cudne usta 
krasiła niewypowiedziana słodycz: złotawe włosy spadały Jej w 
gęstych puklach na szyję; chód był poważny, a cała postawa 
wyrazem najszlachetniejszej skromności. Miała na Sobie długi, 
kosztowny, na piersiach spięty klejnotem, złotem lamowany, 
błękitny płaszcz, a pod nim bogato wyszywaną szatę ślubną; głowę 
Jej zdobiła biała zasłona, a na niej wieniec z pereł i drogich kamieni. 
Oblubieniec Józef ubrany był także w swój najlepszy ubiór. (…) Z 
twarzy jego biła świętość i sprawiedliwość szlachetnej duszy, z oczu 
zaś przebijał się wdzięk jego pełnego miłości serca.  Przy wielkim udziale ludu pobłogosławił kapłan w 
świątyni w Jerozolimie owo święte małżeństwo, a Józef ofiarował ukochanej swej oblubienicy pierścień 
agatowy na znak niezłomnej wierności”. 
 
 

 



Poniedziałek – 24.01.2022 – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 
8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 24) 

18.00 1. Za + Mariannę Lis, rodziców Małgorzatę i Józefa Kowolik; Marię i Alojzego Lis; 
Klarę Kowolik, Ernesta Knychalla 

 2. Za + Jolantę Adamską (od pracowników Przedszkola „Bajkowe Wzgórze”) 
 

Wtorek – 25.01.2022 – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 25) 
18.00 1. Za wstaw. św. Andrzeja Boboli: o uzdrowienie duszy i ciała Marka Wilka 

 2. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. babci i dziadka Anieli i Andrzeja Adamkiewiczów 

 

Środa – 26.01.2022 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 26) 

17.30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
18.00 1. Za + Martę Tyrała (25 rocz. +), męża Rudolfa, syna Romana 

 2. Za ++ rodziców Martę i Wiktora Zok; Irydiona Marszałek, rodzeństwo Teresę, Eugeniusza, 
Herberta; ++ z rodzin Jackowski, Mazur, Marszałek, Zok; chrześniaczkę Karinę Kopyciok 

 

Czwartek – 27.01.2022 
8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 27) 

18.00 1. Za + ojca Piotra 
 2. Za + Krystynę Kulejewską (od sąsiadów z ul. Francuskiej 18 C) 

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
20.00 Za + babcię Mariannę Zawistowską (7 rocz. +); dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Piątek – 28.01.2022 – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 
8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 28) 

18.00 1. Za ++ Małgorzatę i Henryka Gołkowskich; Józefa Nowak 
 2. Intencja wolna 

 

Sobota – 29.01.2022 
8.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 29) 

16.00 Za wstaw. NMP i św. Józefa: w int. małżeństw 
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
18.00 Za + Marka Szymkiewicz (od cioci Haliny) 

 

Niedziela – 30.01.2022 – 4 niedziela zwykła w ciągu roku 
7.00 Za + Adelajdę Niesler (Msza św. gregoriańska 30) 
9.00 Za parafian 

10.30 W int. rocznego dziecka Jana Góralskiego i jego rodziny 
12.00 Za + ojca Waldemara Zawistowskiego (6 rocz. +); dusze w czyśćcu cierpiące 
17.15 Nieszpory kolędowe 
18.00 Intencja wolna 
20.00 Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary w dorosłym życiu dla 18-latków 

urodzonych w styczniu 2004 roku 
 

 



 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  

 

1. Zapraszamy dziś o godz. 17.00 na koncert kolęd w wykonaniu tarnogórskiego Chóru „Canzona” 
wraz z chórami repeckimi: „Słowiczek” i „Nowowiejski”. 

2. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
3. W tym tygodniu odbędą się spotkania dzieci komunijnych: we wtorek o godz. 15.00 (grupa 1) i 

o godz. 16.00 (grupa 2); w sobotę o godz. 11.00 (grupa 3). 
4. We wtorek o godzinie 18.45 odbędzie się spotkanie grupy biblijnej. 
5. W piątek na godzinę 19.00 zapraszamy młodzież do kaplicy na adorację Najświętszego 

Sakramentu, która potrwa do godz. 20.00. 
6. W sobotę na godzinę 9.30 zapraszamy ministrantów i kandydatów na zbiórkę do kościoła; 

natomiast o godz. 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. 
7. Wspólnota SNE zaprasza na uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie w poniedziałek po 

Mszy św. wieczornej. 
8. W sobotę o godz. 16.00, z okazji wspomnienia Zaślubin Matki Bożej ze św. Józefem, zostanie 

odprawiona Msza św. za małżeństwa z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. 
9. W przyszłą niedzielę o godz. 20.00 będzie Msza św. za wszystkich 18-latków urodzonych w 

styczniu. Taka Msza św. będzie co miesiąc za solenizantów z danego miesiąca. Zapraszamy do 
udziału osiągających pełnoletniość i ich najbliższych. Chcemy prosić Ducha Świętego o Jego 
dary dla wkraczających w dorosłe życie.  

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 oraz w soboty od 
godz. 17.00 do 18.00 (nie ma adoracji w piątek). W tym czasie okazja do spowiedzi. 

11. Przypominamy o obowiązujących przepisach sanitarnych wynikających z trwającej pandemii: o 
zakrywaniu ust i nosa maseczkami, dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu. Przypominamy 
również, że Komunii św. do ust udzielamy tylko w nawie bocznej (koło konfesjonałów), 
natomiast w innych miejscach rozdzielamy Komunię św. tylko na rękę. Jeśli Mszę św. odprawia 
tylko jeden kapłan, informuje on bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii św., w którym 
miejscu na jaki sposób udziela Komunii św. 

12. Dziękujemy Paniom, które w sobotę posprzątały kościół. Zapraszamy do dalszej pomocy znowu 
w sobotę po Mszy św. porannej. Zachęcamy do włączenia się w te prace. 

13. Zachęcamy do wsparcia naszej parafii poprzez przekazanie 1% podatku. KRS: 0000283966; cel 
szczegółowy: Parafia Opatowice. 

14. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na ogrzewanie kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta na 
bieżące potrzeby parafii. 

 

Różańcowa intencja modlitewna: Za małżeństwa niesakramentalne. 
 

Stan finansowania inwestycji: ORGANY PISZCZAŁKOWE 

koszt inwestycji: 200 000 zł  

zebrano: 102 205 zł  

w tym: kolekty inwestycyjne: 26 360 zł 

 ofiary indywidualne: 9 460 zł 

 wpłaty na konto: 66 385 zł 

do zebrania pozostało: 97 795 zł  

Numer konta, na który można przekazywać ofiary na zakup organów piszczałkowych do naszego kościoła: 
10 1240 1343 1111 0011 0943 3678 

Dokonując przelewu prosimy umieścić w tytule: ORGANY 
 

 
 
 



 
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę 

na Wschodzie 
i przyszliśmy oddać Mu pokłon” 

(Mt 2,2) 
 

TYDZIEŃ MODLITW 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

 
18-25 stycznia 

 
 

Bóg objawił się najpełniej w swoim Synu. W Duchu Świętym zanieśmy do dobrego Ojca 
wspólne prośby: 
 
„Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie”. Módlmy się za kraje Bliskiego Wschodu, 
aby doznały błogosławieństwa pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. 
 
„A ty, Betlejem… wcale nie jesteś najmniejsze”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, 
ubogich, wygnańców i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie 
prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. 
 
„Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich”. Módlmy się za zwierzchników 
kościelnych, aby kierowali swoimi wspólnotami w wierności Ewangelii. Ciebie prosimy. 
Wysłuchaj nas, Panie. 
 
„Zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, oddając Mu pokłon.”. Módlmy się za 
niewierzących w Chrystusa, aby uznali w Nim swojego Pana i Zbawcę. Ciebie prosimy. 
Wysłuchaj nas, Panie. 
 
„Rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” Módlmy się za małżeństwa 
i rodziny, aby były szkołami hojnej miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, 
Panie. 
 
„Inną drogą powrócili do swojego kraju”. Módlmy się za nas samych, abyśmy nieustannie 
nawracali się w swoim myśleniu i działaniu, rozpoznając wolę Boga w naszym życiu. Ciebie 
prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. 
 
Panie, nasz Boże, Tobie oddajemy pokłon pełni wdzięczności, ufając, że wysłuchasz nasze 
prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


