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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa
w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Zapraszamy na
nabożeństwo kolędowe o 16.30.
2. W przyszłą niedzielę o g. 10.00 zapraszamy babcie i dziadków wraz z wnukami na Mszę
św. w ich intencji. Będziemy również modlić się za naszych zmarłych dziadków i babcie.
3. W przyszłą niedzielę kolęda dodatkowa u osób, które nie mogły jej przyjąć
w wyznaczonym terminie. Msza św. w intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po
kolędzie, ministrantów oraz wszystkich kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy
i mieszkania odbędzie się w niedzielę o 11.30.
4. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę nowego kościoła i klasztoru.
5. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie
wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni.
6. Msza św. w intencji naszej Ojczyzny odbędzie się w czwartek o godz. 18.00.
7. W piątek, 17 stycznia w naszym kościele przypada dzień wiecznej adoracji. Pragniemy
modlić się o pokój na świecie, za ojczyznę, naszą archidiecezję, w intencji parafian,
dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru, rodzin, naszej wspólnoty zakonnej, kapłanów
pochodzących z naszej parafii, o nowe powołania do służby Bożej z naszej parafii oraz
w int. dzieła budowy naszego kościoła i klasztoru. Plan adoracji wg ulic parafii jest
wywieszony w gablotce, dostępny w gazetce parafialnej, a także na stronie internetowej.
Grupy parafialne zapraszamy na swoja adorację od 16.30. Jeśli komuś wyznaczona
godzina nie odpowiada, można wybrać inny czas.
8. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, dzień uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy. O godz.
17.00 Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy.
9. Spotkanie rodzin Domowego Kościoła odbędzie się w sobotę o g. 18.00.
10. Zbiórka pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej w sobotę, 25 stycznia o godz. 7.15.
11. W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie
trwał do 25 stycznia. Hasło tygodnia: Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2).
12. Jako parafianie jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za tę przestrzeń, gdzie sprawowana jest
największa tajemnica naszej wiary. Zobowiązuje nas to m.in. do troski o czystość kościoła
i obejścia. Pragniemy stworzyć (tymczasem) dwie ekipy, które podjęłyby się sprzątania
naszego kościoła. Pierwsza - w poniedziałki po Mszy św. o 18.00, a druga w soboty o 8.00.
Prosimy chętne osoby już jutro po Mszy o 18.00.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Można jeszcze zakupić kalendarze parafialne.
14. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. W miesiącu styczniu jest jeszcze kilka
intencji wolnych.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Boże błogosławieństwo oraz opieka Maryi, św. Józefa i św.
Antoniego towarzyszy nam każdego dnia nowego tygodnia.

INTENCJE MSZY ŚW. 12.01 – 19.01.2020
7.00
8.30
10.00
11.30
17.00

Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego – 12.01
Za + Antoniego TOMALA – int. od rodziny KOSIECKICH.
Za + Stefana MARTYNA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
W int. Jakuba STACHURY z ok. 1. rocz ur. i chrztu św.
Za + Czesława PARUCH.
W int. Marty z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Maryi i potrzebne
łaski w podejmowaniu właściwych wyborów.
Poniedziałek – 13.01

7.00
18.00 Za ++ Zofię i Henryka LEPICH.
Wtorek – 14.01
7.00
18.00 W int. Anny, Danuty, Moniki i Mikołaja z ok. ur. i ich rodzin z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze, opiekę Maryi i Świętych.
Środa – 15.01
7.00 Do Bożej Opatrzn., przez wstaw. Matki Bożej, św. Józefa, św. Pawła i św. Franciszka
w int. Pawła NIESPOREK z ok. 86. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie na dalsze lata życia oraz w int. syna Grzegorza z prośbą o uzdrowienie.
18.00 Za + Mirosławę MIDLEJA w 14. rocz. śm.
Czwartek – Pierwszych Męcz. Franciszkańskich Berarda i Towarzyszy – 16.01
7.00 Za + Andrzeja KANIGOWSKIEGO w 30. dn. po śm.
18.00 W int naszej Ojczyzny.
Piątek – wspom. św. Antoniego, opata – WIECZNA ADORACJA – 17.01
7.00 Za + Ryszarda TOŚ w 1 rocz. śm.
17.00
Sobota – 18.01
7.00
18.00 W int. Barbary i Henryka KAROLCZYK oraz ich córki Małgorzaty WYSOCKIEJ –
int. od Haliny i Manfreda KNAPCZYK.
II Niedziela Zwykła – 19.01
7.00 W int. Parafian oraz dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
8.30 Za + Agnieszkę BOREK we wspomn. ur.
10.00 W int. babć i dziadków żyjących i zmarłych.
11.30 W intencji Parafian, którzy przyjęli kapłana po kolędzie, ministrantów oraz
kapłanów, którzy nawiedzali nasze domy i mieszkania.
11.30 W int. Teresy ŁUCZAK z ok. 85. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę Maryi.
17.00 Za + Zbigniewa DOMARECKIEGO.
Msza św. gregoriańska: Za + Barbarę TOMERA (od 1 do 30 stycznia 2020)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą.

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 3,13-17)
Zgodzić się na Boży plan
Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam też głęboko pragnął chrztu od
Niego. Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu
chrztu jak wszystkim innym. Wiedząc, że ma przygotować drogę Jezusowi,
Jan ustąpił. My także możemy przeżywać podobne doświadczenie, kiedy
w czasie modlitwy mówimy Jezusowi: „Panie, potrzebuję Twojego
pocieszenia, umocnienia, uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, a Jezus mocą swojego
Ducha prosi nas, aby pomimo naszej kruchości i słabości mógł przez nas pocieszać, umacniać,
uzdrawiać, przebaczać, prowadzić. Jeśli się zgodzimy, to i nad nami otworzy się niebo Jego
miłości i upodobania.
Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz i zaskakujesz, kiedy proszę Cię o coś, a Ty posyłasz mi osoby
potrzebujące tego samego ode mnie.
s. Anna Maria Pudełko
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII
KKK 1323 "Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został
wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe
wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy
– Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament
miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa,
w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Sobór Watykański II,
konst. Sacrosanctum Concilium, 47).
ŚWIĘCI I WIELCY LUDZIE O EUCHARYSTII
Ja chcę, abyście używali dwóch duchowych skrzydeł: pobożności maryjnej oraz
pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się
do nieba.
Jeżeli chcecie uczynić najmilszy Bogu uczynek i najskuteczniej pokonać pokusy,
i wytrwać w dobru, często i z dobrym nastawieniem przystępujcie do świętej
Komunii.
Św. Jan Bosko

7.30 – 8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
16.30 – 17.00

Uczestnicy Mszy św. o 7.00
Bałtycka
Bema
Cienista, Jęczmienna, Ustronna
Koszykowa, Zielona Aleja
Wymysłów, Wymysłów Tylna
Kuźnicka, Śmiłowicka
Łąkowa
Owsiana
GODZINA MIŁOSIERDZIA
Panewnicka, Partyzantów, Ziembowa
GRUPY PARAFIALNE

12 postanowień noworocznych według papieża Franciszka
Początek nowego roku to dobry moment, by wyznaczyć sobie ścieżki, którymi będziemy
kroczyć przez 12 kolejnych miesięcy. Lista tych postanowień ma odniesienie w tekstach
i przemówieniach Ojca Świętego:
1. Bądź budowniczym mostów, nie murów.
2. Wzrusz się czyimś cierpieniem – niech ono pobudzi cię do działania.
3. Nie bój się wstydzić, kiedy zrobisz coś złego.
4. Marz o miłości.
5. Nie przywiązuj się do bogactw.
6. Módl się codziennie o zdrowie własne i najbliższych osób.
7. Bądź mocny w wierze, przezwyciężaj podziały.
8. Pracuj ciężko na rzecz godnego życia: twojego i twojej rodziny.
9. Nie pozwól ograbić się z nadziei.
10. Pamiętaj, że Bóg nigdy nas nie opuszcza.
11. Odnajdź szczęście, tworząc harmonię.
12. Wiedz, że jesteś kochany, aby obdarzać miłością i przebaczeniem innych.
https://pl.aleteia.org/
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Hasło Tygodnia: ŻYCZLIWYMI BĄDŹMY (por. Dz 28,2)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 rozważany będzie biblijny tekst
zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10). Materiały do
ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie

Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz

Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę

Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość

Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł

Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Tegoroczny żłóbek z bliska

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Jaś dostał pod choinkę narty wodne. Następnego dnia babcia pyta go, czy cieszy się
z prezentu.
- Pewnie! Tylko gdzie ja znajdę pochyłe jezioro?

