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Komentarz do Ewangelii: 
 Również i czytaniom dzisiejszej niedzieli charakter nadaje uroczystość Objawienia 
Pańskiego ukazująca boskość i misję Chrystusa. Świadectwu Ojca: „Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17), odpowiada świadectwo 
Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29). Jezus, 
przedstawiony przez Ojca jako Jego umiłowany Syn, teraz jest ukazany jako niewinny 
baranek, który będzie ofiarowany na przebłaganie za grzechy. Nie jest to więc 
Mesjasz polityczny, mający dać Izraelowi potęgę i chwalę ziemską, lecz „Sługa 
Pański” zapowiedziany przez Izajasza, który weźmie na siebie ludzkie nieprawości 
i spłaci je własną śmiercią. Przez swą ofiarę stanie się światłością i zbawieniem nie 
tylko Izraela, lecz całej ludzkości, w Nim też objawi się chwała Boga. „Tyś sługą 
moim, Izraelu, w tobie się rozsławię... Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 
zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49, 3. 6). Proroctwo Izajasza, odczytane 
okiem chrześcijańskim, staje się całkiem jasne. Ten, którego Bóg przez usta Proroka 
nazwał imieniem „swego sługi”, to ten sam, którego teraz, w pełni czasów, Bóg 
ukazuje światu jako „swojego Syna”, przedmiot wszystkich Jego upodobań. Bóstwo 
Chrystusa jaśnieje, Jednorodzony Ojca jest Bogiem jak Ojciec; przyjmując naturę 
ludzką nie umniejszył swego Bóstwa. Ukrył je jednak, jakby unicestwił, przybierając 
postać sługi i sprowadzając się wprost do roli baranka przeznaczonego na ofiarę 
całopalną. Lecz właśnie przez tę ofiarę doszedł do zmartwychwstania, odnalazł 
w pełni swoją chwałę jako Syn Boży i nabył władzę udzielania tej chwały wszystkim 
ludziom. Dokonał bowiem odkupienia ich od grzechu i przedstawił ich Ojcu jako 
synów. 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać 

nasze życie i przynosić owoc dobra.” 
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Ewangelia na dziś… 
Jan zobaczył podchodzącego 
ku niemu Jezusa i rzekł: 
"Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w 
tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi". Jan dał takie 

świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale 
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 
spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym". (J 1, 29-34)  
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INTENCJE MSZALNE OD 20 DO 26 STYCZNIA W SANKTUARIUM MATKI 

BOŻEJ FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 20.01.2020 

17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 20).   
17.00  Śp. Jana Paździerskiego i Andrzeja Paździerskiego.  

17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 20).   
17.45  Śp. Mariannę Kurach int. od uczestników pogrzebu 

17.45  Śp. Genowefę - Jadwigę w 3 r. śmierci, Jana w 19 r. śmierci, z rodziny Zabiegałowskich i zmarłych z rodziny 
Zabiegałowskich i Gładyszów.     

WTOREK. 21.01.2020 

8.00  Śp. Monikę Kobierską w 9 r. śmierci i Irenę Kobierską.  
17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 21).   

17.00  Śp. Stanisława i zmarłych z rodziny Rodaków i Wielgoszów.  
17.00  Śp. Jadwigę Witak int. od wnucząt.   
17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 21).   

17.45  Za zmarłych z rodzin Sobotów, Załęckich, Kędziorków, Kondejów z okazji dnia babci i dziadka.  

ŚRODA. 22.01.2020 

17.00  O zdrowie i pracę dla Konrada.    

17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 22).   
17.00  Śp. Bartosza Poszytka w 3 r. śmierci.  

17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 22).   
17.45  Śp. Irenę, Władysława, Wiesława Pałyska i Barbarę Mikulską.  

CZWARTEK. 23.01.2020 

17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 23).   
17.00  Śp. Krystynę Kędziorek int. od rodziny Trzpil.    

17.45  W intencji Bogu wiadomej.   
17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 23).    
17.45  Śp. Krzysztofa Banaszka int. od rodziny Koconów.    

PIĄTEK. 24.01.2020 

17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 24).   
17.00  Śp. Mariannę Wroniewicz w 11 r. śmierci oraz Wiktora, Dariusza, Mirosława i zmarłych z rodziny 

Wroniewiczów.    
17.45  O powrót do zdrowia dla Katarzyny przez wst. MBF.     

17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 24).    
17.45  Śp. Krystynę Kędziorek int. od rodziny Kurowskich.   

SOBOTA. 25.01.2020 

17.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Weroniki przez wst. MBF.   
17.00  Śp. Franciszkę, Jana Cicheckich, Mariannę, Henryka, Tadeusza Rosłaniec, zmarłych z ich rodzin oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące.     
17.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 25).   
17.45  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki Ekert w 50 r. urodzin przez wst. MBF.  

17.45  Śp. Stanisława Mocha (greg. 25).     
17.45  Śp. Wiesława Balas w 1 r. śmierci.   

NIEDZIELA. 26.01.2020 

8.00  Śp. Mirosławę Górka, Irenę, Tadeusza Bedełek, Mariannę, Józefa Górka.  
8.00  Śp. Teresę Siarkiewicz int. od uczestników pogrzebu.  

8.00  Śp. Henryka.  
8.00  Śp. Jadwigę Lenicką w 14 r. śmierci oraz Kazimierza.        

10.00  O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Anny i jej dziecka przez wst. MBF.  
10.00  Śp. Mariana Stasiaka w 3 r. śmierci, zmarłych z rodzin Stasiaków i Szczypków.   
10.00  Śp. Mariannę Głowala oraz Stanisławę, Stanisława, Józefa Śliweckich.      

10.00  Śp. Mariannę Pietrzak, Feliksę, Władysława Głowackich, Feliksa, Józefę Pietrzak int. od dzieci, wnuków i 
prawnuków z okazji dnia babci i dziadka.    

12.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Dominiki Piętka z prośbą o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski 
przez wst. MBF int. od rodziców.  
12.00  Śp. Stanisława Mocha (greg. 26).     

12.00  Śp. Witolda Smolik w 6 r. śmierci.   
12.00  Śp. Zofię Żołądek.   

18.00  Śp. Aleksandra Przysowa (greg. 26).    
 

Ogłoszenia duszpasterskie 

2 Niedziela Zwykła - 19.01.2020r. 
 
1. W dniach od 19 do 26 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy w tej intencji.  

2. Nowenna ku czci błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza rozpocznie się we 

wtorek i odprawiana będzie w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 a w 

niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00.  

3. Dobiegły końca odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Z wielką radością 

możemy powiedzieć, że prawie wszystkie rodziny przyjęły nas z posługą 

duszpasterską podczas kolędy. Wdzięczni jesteśmy za gościnność i serdeczność oraz 

za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Przekazywane były także większe kwoty. 

Miło nam, że staraliście się być wszyscy w domu mimo pracy i innych zajęć. 

Napełniają nas troską wasze zmartwienia i kłopoty. Także wspólnie przeżywamy 

wasze radości, którymi dzielicie się podczas rozmowy. Jest to wyraz zaufania do 

swoich duszpasterzy. 

4. Przypominamy, że parafialna strona internetowa jest dostępna na 

www.gorki.michalici.pl 

5. Jutro rozpoczną się w naszym domu rekolekcyjnym, rekolekcje zakonne dla 

naszych współbraci.   

6. Zbiórka dla młodszych ministrantów w sobotę o godzinie 11.00, obecność 

obowiązkowa. 

7. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na 

konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy 

w naszych modlitwach. Informujemy, że zostały otynkowane sale nad zakrystią jak 

również dobiegają końca prace przy tynkowaniu klatki schodowej. Obecnie trwają 

prace tynkarskie na strychu nad zakrystią. Niebawem rozpoczną się prace przy 

tynkowaniu wnętrza wieży kościoła.  

8. Bóg zapłać za prace przy rozbieraniu zagród i namiotu w którym znajdowały się 

zwierzęta na placu fatimskim w czasie świąt: Stanisławowi Szarkowi, Tadeuszowi 

Mróz, Józefowi Lenickiemu, Tadeuszowi Kozłowskiemu, Wojciechowi Lenickiemu, 

Zdzisławowi Śliweckiemu, Mieczysławowi Rębkowi, Zdzisławowi Rębkowi.  

9. W tym tygodniu kościół czci: we wtorek św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; w 

czwartek wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z 

Pratulina; w piątek św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora kościoła; w sobotę 

święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

10. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar mieszkańcom Feliksina. Na 

następny tydzień kościół przygotowują: Ewa Jankowska, Paulina Janiec, Agnieszka 

Górka, Elżbieta Paziewska, Tomasz Paziewski.  

11.  Na rozpoczęty nowy tydzień wszystkim solenizantom, parafinom i pielgrzymom 

nawiedzającym nasze Sanktuarium życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki 

MBF i swoich świętych patronów.  


