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III NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza (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
spełnid słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona
i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkaocom
cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczad i mówid:
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata
jego, Andrzeja, jak zarzucali sied w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich:
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci
i poszli za Nim. A gdy poszedł 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”.
Nawrócenie to odkrycie, że światło jest piękniejsze od ciemności, że miłośd jest
piękniejsza od egoizmu, że życie z Bogiem jest piękniejsze od życia na własną rękę.
Nawrócenie to odwaga decyzji, aby pięknie żyd. Czy pragnę tego? Gdzie nie dochodzi
światło, tam ginie każde życie. Czy światłem mojego życia jest Jezus Chrystus?

„ŻYCIE RODZICÓW JEST KSIĘGĄ, KTÓRĄ CZYTAJĄ DZIECI”.
ŚW. AUGUSTYN Z HIPPONY

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH___________
PONIEDZIAŁEK – 27.01.2020
7.00 - Za † o. Piotra w 100 r. ur., m. Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta
Bordun, †† z rodz. Ułanowicz, Ropelewskich i d. w c.
18.00 - Za † męż. Stanisława Śledź w k. r. ś., jego †† rodz. Zofię i Franciszka i †† rodzeo.
- Za † męż. Józefa w r. ś., m. Franciszkę, teś. Franciszka w k. r. ś. i d. w c.
WTOREK – 28.01.2020 – św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za † o. Wiktora Plachetka, m. Hildegardę i d. w c.
18.00 - Za † Henrykę Wojdyła z ok. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. 70 r. ur. i wnuczki Anny z ok. 20 r. ur.
ŚRODA – 29.01.2020
7.00 - Za † Romana Kamioskiego w 4 r. ś.
18.00 - Za † męż. Stanisława Ziarnowskiego w k. r. ś., teś. Anielę i Bogdana i †† z rodz.
- Za †† teś. Martę i Bronisława Lokajewskich, ich dz. Rajnholda, Leona i Małgorzatę i d. c.
CZWARTEK – 30.01.2020
7.00 - Za † m. Anielę w k. r. ś., tatę Jana, br. Zbigniewa, †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Edwarda z ok. 45 r. śl. i o B. bł. w rodz.
- Za † Sylwię Szatkowską w 2 r. ś.
PIĄTEK – 31.01.2020 – św. Jana Bosko
7.00 - Za † o. Jana, m. Łucję, br. Józefa, Pawła i Jerzego, s. Irenę, o. Pawła, m. Cecylię, synów
Andrzeja, Jana, Józefa i †† z pokr.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † o. Huberta Nowak w k. r. ś., m. Jadwigę, dziadków Jana i Katarzynę i †† z pokr.
- Za † o. Antoniego w 20 r. ś., m. Teresę i †† z pokrew.
SOBOTA – 01.02.2020 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli MB i Wspólnotę Żywego Różaoca – nabożeostwo I Soboty Miesiąca
18.00 - Za †† z rodziny Lokocz
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jakuba Kaczmarek z ok. 18 r. ur. i wybór drogi życiowej
NIEDZIELA – 02.02.2020 - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAOSKIEGO
7.00 - Za † męż. Piotra, rodz. z o. s., †† z rodz. Plaza i Nowak
8.30 - Za † s. Roberta Wadas w 6 r. ś., o. Franciszka, br. Romana, bratową Marię i teś. Kazimierza
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Huberta z ok. 40 r. śl. i o bł. B. dla dzieci, wnuków
i dla rodz.
10.00 - Za † ojca Ignacego z ok. im., m. Krystynę, męż. Marka i †† z rodz.
- Za † męż. Antoniego w 8 r. ś., s. Edwarda, †† rodzic. Annę i Józefa
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o bł. B. w int. rodzic. i rodzeo. Oraz w int. Aleksandra z ok. 1 r. ur.
- Za † Henryka Szczendzina w 30 d. p. ś.
15.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od siostrzenicy Gosi z rodz.)
- Za † m. Annę Kachel w 12 r. ś., c. Agnieszkę i Elżbietę Kachel, w. Józefa, dziadków
Kachel i Ral i o bł. B. w rodz.
16.00 - Nabożeostwo kolędowe

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1.III Niedziela Zwykła. Dzisiaj przypada Światowy Dzieo Chorych na Trąd. Z inicjatywy Ojca
Świętego Franciszka dzisiejsza niedziela obchodzona jest także jako Niedziela Słowa Bożego.
O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeostwo kolędowe.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna zapraszamy wszystkie dzieci.
5. W piątek wspomnienie św. Jana Bosko, patrona dzieci i młodzieży. Rano i wieczorem, po
Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
6. W sobotę 1 lutego – I Sobota Miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy
wszystkich czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeostwie I soboty miesiąca, którą
przeżywad będziemy w duchu objawieo fatimskich. O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różaoca.
Po Mszy św. nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej i zmiana tajemnic.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
7. Ze względu na trwającą kolędę odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 8 lutego.
8. W niedzielę 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Paoskiego. W tym dniu czcimy Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę, w tradycji
ludowej Święto Matki Bożej Gromnicznej. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd błogosławienia
świec tzw. Gromnic. Prosimy przygotowad świece i przynieśd do poświęcenia.
W niedzielę przypada także Światowy Dzieo Życia Konsekrowanego.
9. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin, w tym tygodniu odwiedzimy mieszkaoców
z ulicy Kard. Stefana Wyszyoskiego. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są
na renowację i złocenie tabernakulum. W ten sposób chcemy upamiętnid w naszej parafii
rozpoczęty w Kościele Rok Eucharystyczny. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne
Bóg zapład.
10. Dzisiaj o godz. 16.30 spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych
pielgrzymką samolotową na Sycylię do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Syrakuzach.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br. (8 dni).W programie:
Katania (ze słynną katedrą św. Agaty) - Etna - Taormina - Syrakuzy - Ortyga - Agrigento Palermo (Sanktuarium św. Rozalii) - Monreale - Cefalu.
11. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym dobroczyocom za zaangażowanie w życie
naszej wspólnoty zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Dziękujemy za wszelkie
ofiarowane dobro i okazywaną serdeczną życzliwośd podczas odwiedzin duszpasterskich.
Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieostwo Boże.
Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.

WSPÓŁCZESNA RODZINA I SZANSA JEJ OCALENIA
W codziennym zabieganiu, ucząc się, studiując, pracując lub poszukując pracy - w wielu
przypadkach nie zastanawiamy się nad pojęciem „rodzina”. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie
sprawy, jaką rolę pełni w życiu społecznym i jak wiele od zdrowo funkcjonującej rodziny zależy. Nie
powinien byd kwestionowany pogląd, że podstawową komórką społeczną jest rodzina, a tradycyjna
chrześcijaoska rodzina to skarb w społeczeostwie. Taki pogląd uważany był do niedawna w
większości narodów żyjących w kręgu kultury chrześcijaoskiej jako jedyny i podstawowy. Jednak od
pewnego czasu obserwujemy postępujący w straszliwym tempie „atak” na podstawy, które były
uznawane jako fundament dobra, jako szkielet, na którym bazowała tradycyjna np. polska
(europejska) rodzina. W takiej rodzinie najwyższym dobrem zawsze był „ten drugi”, a to wyrabiało w
każdym członku rodziny odpowiedzialnośd za drugiego. A czy tak jest dzisiaj??? Dlatego dziś tak
ważne jest to, by wspierad wzorcowe rodziny, które mogą dowieśd, że małżeostwo chrześcijaoskie
jest piękne i możliwe do zrealizowania.
Rodzina to stabilny związek kobiety i mężczyzny otwarty na dzieci. Co się dzisiaj stało,
że tradycyjny chrześcijaoski model rodziny już nie cieszy się uznaniem? „Moda” na „związki
partnerskie” przychodzi od tych, którym zależy na burzeniu wszystkiego, co jest tradycyjne
w modelu życia rodzinnego. Od tych, którzy dysponują w większości mediami prywatnymi
i w większości mediami publicznymi. Dołączają do nich gremia ludzi, chcących mied wpływ na
wychowanie dzieci i młodzieży wg tzw. „postępowych wzorców wychowawczych”, co ma
zaowocowad społeczeostwem dającym się łatwo kształtowad i manipulowad. Dzisiaj dostrzegamy już
skutki jawnego niszczenia tradycji rodzinnych np.: problemy z młodzieżą w szkołach
(niejednokrotnie już w szkołach podstawowych), problemy z kibicami, gwałtami, zabójstwami
rówieśników i nie tylko, sprzedawaniem się młodych, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży,
narkomania itp., a w ostatnim okresie czasu, zjawisko budzące trwogę i niepokój, wzrastająca liczba
samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
Na alarm bije Kościół, czyli ci, którzy są świadomi przynależności do wspólnoty chrześcijan.
Podejmując myśl bł. Jana Pawła II, że „człowiek jest drogą Kościoła”, musimy dziś mówid, że i rodzina
jest drogą Kościoła, ponieważ „istnieje bardzo głęboka, intymna i osobowa jednośd między rodziną
chrześcijaoską a Kościołem”. Dlatego rodzina jako całośd jest powołana do ewangelizacji. To wielkie
zadanie i godnośd rodziny domaga się od niej solidnej i głębokiej duchowości - jest ono zasadniczym
wyzwaniem, przed którym stoi rodzina, zwłaszcza w kontekście życia w otaczającej nas
rzeczywistości.
Gdzie takiej formacji duchowej rodzina może doświadczyd? W Kościele, w parafii, która jest
wspólnotą wspólnot. Dlatego należy tworzyd wspólnoty na wzór Świętej Rodziny z Nazaret, które
żyłyby w prostocie, pokorze i uwielbieniu, i w których obecny byłby Chrystus. Wspólnoty, gdzie
podstawą życia chrześcijaoskiego będzie zawsze Słowo Boże, a fundamentem pięknego życia będzie
wiara i miłośd, których źródłem jest Najświętsza Eucharystia i żyjący w niej Chrystus.

