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Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 4,12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się
do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu
Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo
proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, 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”.

POSŁANY DO GRZESZNIKÓW
Bardzo dużo światła na działalność
Jezusa w Galilei rzuca cytat ze Starego
Testamentu, który ukazuje, że Jezus
poszedł do ludu, który był pogrążony
w ciemności. Jezus nie został posłany
do
sprawiedliwych,
ale
do
grzeszników; nie do zdrowych, ale do
chorych. Ta prawda bardzo mocno
wybrzmiewa na kartach Nowego
Testamentu. Niestety my sami zbyt
często o niej zapominamy. Bóg nie
odrzuca nikogo, nawet największego
grzesznika. Dla każdego istnieje
możliwość zbawienia, którą Bóg
pragnie zrealizować. Kto lub co więc
daje nam prawo do tego, aby innym

tego zbawienia odmawiać? Co więcej,
jaki grzech może nas samych oddzielić
od Boga? Nie ma takiego grzechu,
który by nie mógł być przebaczony.
Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Niech
ta prawda nieustannie rozświetla
nasze wewnętrzne ciemności.

Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy
do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy
na Twoje światło, aby dzięki niemu
rozpierzchły się nasze wewnętrzne
ciemności.

Porządek Mszy Świętych 23 - 29.01.2017
PONIEDZIAŁEK – 23.01.2017
7.00 - Za ++ mamę Walerię w 5. rocz. śm., ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, ++ dziadków z obu
stron, ++ z rodz. Białkowskich i Skórów.
18.00 - Za ++ ojca Stanisława w kol. rocz. mamę Katarzynę, siostrę Lidię, i ++ z rodz. Grędusz i Hajda.
- Za + Wioletę Dudek w 1. rocz. śm.
WTOREK – 24.01.2017 – Wsp. św. Franciszka Salezego
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego za ++ z rodziny oraz z prośbą o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za + męża i ojca Ernesta z ok. ur. i ++ z rodziny z obu stron.
- Za + mamę Krystynę w kol. rocz. śm., i ++ z rodziny.
ŚRODA – 25.01.2017 – Święto Nawrócenia św. Pawła
7.00 - Za + Krystynę Bińczyk (od siostry Marii z Haliną)
- Za + mamę Stanisławę z ok. ur. i kolejnej rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za ++ dziadków Klarę i Ryszarda Malyska oraz + wujka Tadeusza.
- Za + Gintra Bauman. (od sąsiadów z bloku nr 25)
CZWARTEK – 26.01.2017 – Wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
7.00 - Za + męża Jana Ataryk, ++ rodziców z obu stron, syna Mariana, brata Romana, bratowe,
wnuczkę, synowe, ++ Witolda i Hansa, ++ z rodziny Janik i ++ z pokrewieństwa.
- Za + ojca Ryszarda, Bożenę, dziadka Andrzeja i Antoniego, babcię Janinę i Mariannę,
pradziadka Nowakowskiego, Wiktorię i Marię Nowakowską.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za + rodziców Martę i Bronisława Lokajewskich, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + mamę Leokadię Kotala w 30. dzień po śm.
PIĄTEK – 27.01.2017 – Wsp. bł. Jerzego Matulewicza
7.00 - Za + męża Józefa, + matkę Franciszkę i teścia Franciszka w kol. rocz. śm. i d. w c.
18.00 - Za + ojca Andrzeja Kos w rocz. śm., mamę Stanisławę, ++ braci, siostry, szwagrów, bratanków
Andrzeja i Franciszka i d. w c.
- Za ++ Zygfryda Bartoń w kol. rocz. śm., mamę Łucję i męża Jana
SOBOTA – 28.01.2017 – Wsp. św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za + ojca Wiktora Plachetka, mamę Hildegardę i d. w c.
15.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Wiesława Cieślik z ok. 60. rocz. urodzin.
18.00 - Za + męża Józefa Strzelczyk, syna Jana, ++ z pokrew. i d. w c.
- Za ++ rodz. Piotra i Czesławę, ++ bratowe Małgorzatę i Lidię, ++ Anetę i Zygmunta, ++ z rodz.
Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2017
7.00 - Za + Rudolfa Szopa w 30. dzień po śm.
8.30 - Za ++ mamę Wandę w 1. rocz. śm., ojca Aleksandra, brata Grzegorza, ++ z rodz. Trawiński i
Grzywacz
- Za + męża Stanisława Ziarnowskiego w 13. rocz. śm., ++ teściów i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Kazimierza Posturzyńskiego z ok. urodzin.
10.00 - Za ++ rodziców Marię i Jerzego Koston, + teścia Jerzego Piontek, szwagra Huberta, szwagierkę
Dorotę, ++ dziadków Zubel, Koston, Piontek i Dyla.
- Za + mamę Czesławę Cichoń w 4. rocz. śm., ++ mężów Kazimierza i Stefana, ++ rodziców
Honoratę i Antoniego Rok, ++ dziadków z obu stron. ++ z rodziny.
11.15 - Za + ojca Zdzisława Gilewicz z ok. im., teściów Łucję i Bernarda oraz dziadków z obu stron.
- Za + ojca Ferdynanda, teścia Władysława w kol. rocz. śm., i ++ z rodziny.
15.00 - Za + ojca Jerzego, brata Norberta, ++ z rodz. Sładek, Widera i d. w c.
- Do B. Op., MB Fatm i św. o. Pio…w int. Henryka z ok. 60. rocz. ur.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Czesława z ok. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
16.00 - Nieszpory

OGŁOSZENIA 22 – 29.01.2017
1. Dzisiaj obchodzimy III Niedzielę Zwykłą. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Papież Franciszek zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania osobistego daru
modlitwy i włączenia się w modlitwę o Jedność Chrześcijan, prosząc także dobrego Ojca w
niebie o jedność i przebaczenie w naszych wspólnotach i rodzinach.
O godz. 16.00 nabożeństwo i modlitwy o jedność wyznawców Jezusa Chrystusa.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła.
Franciszek Salezy znany jest najbardziej jako patron dziennikarzy i pisarzy katolickich,
współzałożyciel zakonu wizytek i teolog, którego duchowość zainspirowała powstanie
licznych zgromadzeń zakonnych.
4. W środę obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła Narodów i zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu
Biblijnego w salce domu parafialnego.
5. W środę mija 17 rocznica śmierci ks. Bpa Antoniego Adamiuka, który w 1986 roku
poświęcił dom katechetyczny i odprawił pierwszą Mszę św. w naszej powstającej wspólnocie
parafialnej. Z wdzięcznością wspominamy to wydarzenie i modlimy się za zmarłego ks.
Biskupa.
6. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, w tym dniu
w Kościele Katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Islamu.
O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki,
polecając Miłosierdziu Bożemu intencje Kościoła, naszej parafii i swoje osobiste.
8. W sobotę 28 stycznia w salce domu parafialnego będą pobierane miary
liturgiczny dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św. :
 godz. 10.00 - chłopcy z rodzicami
 godz. 11.30 - dziewczynki z rodzicami
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 21 maja o godz. 11.00.

na strój

9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
Wszystkich chłopców pragnących dołączyć do grona ministrantów zapraszamy na spotkanie
dla kandydatów w sobotę o godz. 9.30.
10.Wczoraj obchodziliśmy Dzień Babci a dzisiaj Dzień Dziadka, z tej okazji wszystkim
Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo
radości i serdecznej wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego błogosławieństwa.
11.Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Panu Bogu zawierzamy
wszystkie rodziny, w których odbyła się kolęda i prosimy, aby błogosławieństwo przyniesione
przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłość. Składamy serdeczne podziękowanie za
okazaną życzliwość i dobroć serca, za użyczenie nam gościnności w swoich domach a także
za złożone ofiary na realizację kolejnych prac i zadań w naszej parafii. Dzisiejsza kolekta jest
kolektą kolędową, wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Życzymy
parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.

SAKRAMENT CHRZTU
Chrzest jest jednym z sakramentów świętych,
w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: „N.,
ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego", człowiek otrzymuje wiele łask.
Istotę tego sakramentu wyjaśnia Katechizm Kościoła
Katolickiego, podkreślając, że:
• chrzest święty jest fundamentem życia Kościoła;
• wyzwala z grzechu pierworodnego,
• odradza do nowego życia, tak że stajemy się dziećmi Bożymi,
• otwiera dostęp do innych sakramentów;
• przeznacza do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej;
• włącza we wspólnotę Kościoła, którego Głową jest Chrystus;
• zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej do Boga wiary;
•nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa
Kościołowi. Chrzest jest więc darem i wezwaniem Bożym.

powierzonego

Tego daru, jakim jest chrzest, Bóg udziela za pośrednictwem Kościoła, gdyż
jemu powierzył swoje sakramenty. Kościół jako wspólnota wierzących nie jest
jednak właścicielem sakramentów, lecz tylko ich szafarzem, administratorem
i musi strzec wiernie tego, co ustanowił sam Jezus — Bóg.
Mając na myśli chrzest i związaną z nim możliwość zbawienia, nie mówimy o
żadnym prawie czy obowiązku, ale o dobrowolnej ofercie, jaką Bóg składa wolnemu
człowiekowi. Liczy się więc postawa jaką człowiek wobec tej oferty przyjmuje.
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