4 stycznia - PONIEDZIAŁEK

8 stycznia - PIĄTEK

6:30 + Czesława Krupiczojć m-c po śm.
7:00 + Mariusz 4 rocz. śmierci oraz
Barbara i Ryszard Kaczyńscy
18:00 + Za zmarłych z wypominek

6:30 + Henryk Celej m-c po śmierci
7:00 + Antoni Perkowski 7 rocz. śmierci
i za zmarłych z obojga stron
18:00 + Herbert Preus 9 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Preus i Szuckich

5 stycznia - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 O przemianę serc dla Arkadiusza
i Marioli oraz o Boże błogosławieństwo
dla Marty, Kuby, Miłosza i jej rodziców

6 stycznia - UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7:00 Rezerwacja
8:30 + Czesław Dzik 22 rocz. śm. i za
rodziców z obojga stron, Beatę Wagner
10:00 + Józef Klepacki półtora roku po
śmierci i za rodziców: Amelia i Henryk
16:00 + Henryk Celej
18:00 + Edwin Jabłoński 4 m-ce po śm.
18:00 W intencjach z nowenny

7 stycznia - CZWARTEK
6:30 + Anna Popławska m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Tadeusz 1 rocz. śmierci oraz
Stanisława i Stefania Hapoinik

9 stycznia - SOBOTA
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6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 WOLNA INTENCJA

10 stycznia - NIEDZIELA
CHRZTU PAŃSKIEGO
7:00 WOLNA INTENCJA
8:30 + Zofia Pasławskap 3 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Pasławskich,
Wyrzyńskich, Łukaszuk i Dołęgów
10:00 + Zdzisław Rusiecki 12 rocz.
Śmierci, Henryk Skrzydel 1 rocz. śmierci
11:30 + Genowefa Ponikowska w rocz.
śm. i zmarli z rodziny Ponikowskich
13:00 + Zmarli z rodziny Kozaków
i Bogdanowiczów
13:00 + Za zmarłych Sybiraków. O bł.
Boże dla żyjących oraz podziękowanie
Panu Bogu za powrót z nieludzkiej ziemi
18:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę
NMP i zdrowie dla całej rodziny
Doroszków prosi matka

W tym tygodniu mamy 6 wolnych intencji mszalnych.
Osoby zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej
w tych terminach zapraszamy do kancelarii.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1,1-18
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim
świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który
po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego
pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie
widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Ogłoszenie Daty Wielkanocy
i Innych Świą t Ruchomych
Drodzy Bracia i Siostry
Chwała Pana Objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż
do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego zbawienia.
Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu, tak jak
zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś
oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy - Zmartwychwstania naszego Pana
i Boga.
10 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.
27 marca z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
8 maja będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
15 maja dzień Zesłania Ducha Świętego.
26 maja - uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
27 listopada będzie Pierwsza Niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu
i historii, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

1. W dzisiejsza II Niedziela po Narodzeniu Pańskim pozwala nam po raz kolejny
wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który
stał się człowiekiem i rozbił namiot wśród swojego ludu - zamieszkał pośród nas.
Nie ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną miłość Pana Boga.
2. Ofiary składane na tacę przeznaczamy na potrzeby naszej Archidiecezji.
3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie
modlitewne wspólnot Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
4. Jutro, pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 17:30 modlimy się za zmarłych.
5. W środę - 6 stycznia będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego,
nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż
Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu
Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający
z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów
i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa
w Eucharystii. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7:00, 8:30,
10:00, 16:00 i 18:00. Zebrane podczas Mszy św. ofiary zostaną przeznaczone na
misje. Błogosławieństwo kredy na wszystkich Mszach. Tą właśnie kredą, kreślimy
na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców:
Kacper, Melchior i Baltazar. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze
Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten
znak - K + M + B 2016 oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom
i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary.
6. Po raz czwarty w naszym mieście odbędzie się 6 stycznia Orszak Trzech Króli.
Rozpocznie się na pl. Armii Krajowej, koło bazyliki św. Jerzego o godz. 12:15,
przejdzie ulicami naszego miasta i zakończy na pl. Piłsudskiego przy Ratuszu, gdzie
będzie żywa szopka. Podczas Orszaku młodzi woluntariusze będą zbierali ofiary na
Papieskie Dzieło Misyjne. Serdecznie zapraszamy.
7. Zapraszamy narzeczonych na konferencje przedmałżeńskie do domu
parafialnego w każdą niedzielę o godz. 16:00, sala nr 14.
8. Mieszkanka Olsztyna zbiera materiały na temat losów przedwojennych
mieszkańców miejscowości Sonicze lub okolic koło Grodna. Zainteresowanych
prosimy
o
zgłoszenie
się
do
kancelarii
naszej
parafii.
9. Franciszkański Zakon Świeckich, istniejący przy naszej parafii, zaprasza osoby
pragnące pójść drogą św. Franciszka z Asyżu na spotkanie wspólnoty w Domu
Parafialnym w I czwartek o godz. 16:00.
10. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Józef Pietraszek. Módlmy się
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

