
22 stycznia 2023 r. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Słowa Bożego. Niech w naszych domach i 

rodzinach będzie to dodatkowa okazja do celebracji słowa Pana i pogłębionej 

refleksji nad nim. 

2. W tym tygodniu odwiedziny kolędowe odbędą się w następującym porządku: 

▪ w poniedziałek: os. Nadwiślańskie II 4 (od godz. 15:00) 

▪ we wtorek: os. Nadwiślańskie II 1, 2, 9 i 10 (od godz. 15:00) 

▪ w środę: os. Nadwiślańskie 2 i 3 (od godz. 15:00) 

▪ w czwartek: ul. Wiatraczna, os. Nadwiślańskie 1 i 4 (od godz. 15:00) 

▪ w piątek: os. Nadwiślańskie 5, ul. Długie Ogrody, ul. Boczna, ul. 

Kuchczyńskiego, ul. Suchewicza (od godz. 15:00) 

3. Podczas okresu wizyt duszpasterskich biuro parafialne czynne jest od 

poniedziałku do soboty od 8:00 do 10:00. Oznacza to, że od poniedziałku do 

środy biuro parafialne w godzinach popołudniowych będzie nieczynne. 

4. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia będziemy celebrowali: 

▪ we wtorek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora 

Kościoła 

▪ w środę – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

▪ w czwartek – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 

▪ w sobotę – wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 

5. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych:  

▪ śp. Irenę Langowską, l. 70 z Nowego 

▪ śp. Łucję Łydka, l. 79 z Nowego 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 



DOTRZYMAĆ SŁOWA 

NIEDZIELNA EWANGELIA 

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». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni 

natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 

jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 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 tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 

(Mt 4, 12-23) 

PRZYKŁADOWE MODLITWY PRZED CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO 

Modlitwa 1 

Duchu Święty Boże, otwórz mój umysł i moje serce na Twoje Słowo. Spraw, abym 

napisany pod Twoim natchnieniem tekst czytał, by poznać Ciebie i rozumiał, by 

móc go przyjąć. Pomóż mi iść za Twoimi natchnieniami i kierować się w życiu 

Twoimi wskazówkami, które przygotowałeś dla mnie w Piśmie Świętym. Amen. 

Modlitwa 2 

Boże Duchu Święty, z Twojego polecenia Objawienie zostało dla nas spisane. 

Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze 

zrozumiał Twoją prawdę, bym ją przyjął z takim skupieniem umysłu i gorliwością 



serca, by głęboko we mnie zapadło i przyniosło obfite owoce. Przez Chrystusa, 

Pana naszego, amen. 

Modlitwa 3 

Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze 

swojemu skupienia świętego, bowiem na boską ścieżkę kieruje kroki ten, kto 

poznał między żywymi Boga, co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz władcę 

Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę. On się niegdyś zlitował nad rodem 

cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił swą postać na inną, stał 

się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczących wykupił krwią najświętszą 

od więzów piekielnych i śmierci obieży. Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej 

tej księgi duszę swoją wychowuj na słowach przez Boga natchnionych, tutaj 

bowiem zobaczysz prawdy rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod 

niebo idącym. Amen. 

INTENCJE MSZALNE  

 | Poniedziałek, 23.01.2023 r. 

7:00 + Łucję Łydka – int. od uczestników pogrzebu 

18:00 O błogosławieństwo Boże dla Bolesława i Barbary 

 
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła | 

Wtorek, 24.01.2023 r. 

7:00 + Irenę Langowską – int. od uczestników pogrzebu 

18:00  

 Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła | Środa, 25.01.2023 r. 

7:00  

18:00 + Stefana Malinowskiego w rocznicę urodzin 

 
Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa | Czwartek, 

26.01.2023 r. 

7:00 + Łucję Łydka – int. od Zakładu Pogrzebowego  

18:00 + Jadwigę w rocznicę śmierci i Alojzego Reszka 

 | Piątek, 27.01.2023 r. 

7:00 + Gertrudę i Jana Ringwelskich 

18:00 + Irenę Langowską – int. od Zakładu Pogrzebowego „Orkus” 



+ Bronisława i Gertrudę Kuchczyńskich 

 
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 

| Sobota, 28.01.2023 r. 

7:00  

15:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu małżeństwa 

18:00 + Gertrudę Jankowską w 3. rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron 

 IV Niedziela zwykła | Niedziela, 29.01.2023 r. 

6:30 
+ Edwarda Chyła w 5. rocznicę śmierci 

+ Marię w 14. rocznicę śmierci i Bronisława Dembek 

8:00 

+ Adolfa Olendzkiego 

+ Stanisławę w rocznicę śmierci i Erwina z okazji urodzin Primus 

O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji 53. 

rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

9:30 

+ Ryszarda Gębala 

+ Józefa Krzyżanowskiego oraz Helenę i Klemensa Krzyżanowskich 

+ Grzegorza Guzmann oraz jego rodziców Elżbietę i Józefa 

11:00 

+ Andrzeja Olkowskiego w 5. rocznicę urodzin 

+ Zofię, Marię i Medarta Ziemer 

+ Antoniego Pietrzyk oraz zmarłych z rodziny Łukasik 

12:30  

17:00 

+ Piotra Prella w dniu 78. urodzin, rodziców i rodziny z obojga stron 

oraz Krzysztofa  

+ Wiesława Żurawskiego w 1. rocznicę śmierci i Michała Kaczor w 2. 

rocznicę śmierci 

KONTAKT Z PARAFIĄ  
Adres ul. Krótka 7, 86-170 Nowe Pon.-sob. od 8.00 do 10.00 Biuro parafialne 

Telefony 

Plebania: 52 332 75 11 

Proboszcz, ks. Grzegorz Kaiser (wew. 23) 

Wikariusz, ks. Tomasz Borek (wew. 24) 

Wikariusz, ks. Robert Broca (wew. 25) 

Senior, ks. prał. Józef Talkowski (wew. 26) 

Niedziela i uroczystości:  

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 (św. Mateusza) 

17.00 (św. Maksymiliana) 

Święta „zniesione”: 7.00, 9.30, 18.00 

Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Porządek Mszy 

świętych 

 Sprawy cmentarne – Grzegorz Zieliński (665 806 204) 

Poradnictwo rodzinne – Bogumiła Kozłowska (665 053 

030) Gazetka jest przeznaczona do użytku wewnętrznego 

członków wspólnoty parafialnej św. Mateusza w Nowem. Nr konta 59 8173 0005 2001 0004 4020 0001 (Bank Spółdzielczy) 

 


