2 STYCZNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
17:30 Wypominki
18:00 Intencja z wypominek
3 STYCZNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 +Genowefa Górska, z okazji imienin,
oraz za jej zmarłych rodziców i rodzeństwo
i zmarłych z rodziny Hajdukiewicz
4 STYCZNIA - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 Z podziękowaniem Bogu za 20 lat
pożycia małżeńskiego Ilony i Konrada z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
M. Najśw. na dalsze lata życia
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z Nowenny

6 STYCZNIA - PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
7:00 WOLNA INTENCJA
8:30 + Czesław Dzik- 23 rocz. śmierci, Beata
Wagner oraz rodzice z obojga stron
10:00 + Ryszard Więczkowski- 5 rocz.
śmierci, Irena Borak- 15 rocz. śmierci i zmarli
z rodziny Więczkowskich i Boraków
16:00 + Wanda Lisowska
18:00 + Anna, Antoni, Pantaleon
i Adam Jaroszewicz i za wszystkich zmarłych
z rodziny Jaroszewiczów i Rusieckich
7 STYCZNIA – SOBOTA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę
M. Najśw.i zdrowie dla Ojca św. i w intencji
Radia Maryja, TV Trwam, naszej parafii
i Ojczyzny

8 STYCZNIA – NIEDZIELA
7:00 +Jadwiga, Krystyna, Stefania, Konstanty,
5 STYCZNIA – CZWARTEK
Antoni, Czesław, Zenon i Kazimierz
6:30 + Ryszard Rusiecki- m-c po śmierci
8:30 + Zygmunt Perfikowski /od Doroty,
7:00 + Zofia Hartwig- m-c po śmierci
Piotra i Zosi /
18:00 Podziękowanie Bogu za przeżycie 82 lat
10:00 + Józefa Kuczkowska - 17 rocz. śmierci
Weroniki i 87 lat Eugeniusza z prośbą
oraz Antoni Kuczkowski i Rościsław
o błogosławieństwo Boże, opiekę
Malaczewski
M. Najśw. i zdrowie na dalsze lata życia
11:30 + Lucjan Żuk
13:00 /CHRZTY/ + Za zmarłych Sybiraków
o radość wieczną dla nich, a dla żyjących
o błogosławieństwo Boże, opiekę
M. Najśw. i zdrowie
18:00 + Herbert Preuss- 10 rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny Preuss, Szuckich i Janke
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ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 16-21
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa
i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu,
co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga
za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

1. W ubiegłym tygodniu odeszły do wieczności Anna Kwoczko i Stanisława Wojnowska.
Módlmy się w intencji zmarłych - wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Świadczy to, że co czwarta rodzina naszej parafii świadomie troszczy się także o byt
materialny rodziny parafialnej. Za wszelką dobroć i troską składamy serdeczne Bóg zapłać.

2. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Boga
o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Z wielowiekowych
doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga nigdy nas nie zawiodła. Wpatrujmy się
w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia - Jezusa Chrystusa, przez
którego wszystko się stało. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej
Syna nie zostało zmarnowane.

Proszę pozwolić jeszcze na krótką refleksję proboszcza naszej parafii. Przez dwa kolejne
miesiące odwiedziłem kilka szpitali w związku z leczeniem choroby. Z całego serca dziękuję
za modlitwy w mojej intencji. Czas ten traktuję jako osobiste rekolekcje i doświadczenie jak
bezradny jest człowiek w pewnych sytuacjach. Analizowałem działania duszpasterskie
w naszej parafii, która powinna stanowić wspólnotę wiary - rodzinę rodzin. Doszedłem do
wniosku, że musimy koniecznie budować świadomość wiary szczególne wśród młodych,
często ci młodzi, pracowici i wspaniali ludzie zakładają rodziny, przyznają się do wiary
i poprzestają na tym, żyjąc faktycznie w konkubinacie, zapominając, że wiara bez uczynków
martwa jest. Trzeba zaprosić Jezusa do rodziny i serca. Boże Narodzenie jest wielkim
wołaniem, abyśmy dostrzegli obok pokarmów, które dostarczamy naszemu ciału,
ten najbardziej istotny - którym jest sam Syn Boży. Jezus z niezwykłą ostrością zwraca na to
uwagę swoim uczniom: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu (J 6,32-33).

3. 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. W I czwartek
Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. W I piątek Koło Radia Maryja
modli się także od godz. 17:00. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na opłatek
w czwartek o godz. 16:00 do siedziby stowarzyszenia - ul Miejska.
5. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech
Króli, które przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków.
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, którą kreślimy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery imion Mędrców: Kacper,
Melchior i Baltazar. Jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się
z Jego odnalezienia. Ten znak (K + M + B 2017) oznacza także prośbę, aby Chrystus błogosławił
nasz dom i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary.
6. Po raz piąty w naszym mieście odbędzie się 6 stycznia Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się na
pl. Armii Krajowej, koło bazyliki św. Jerzego o godz. 12:00, przejdzie ulicami naszego miasta
i zakończy na pl. Piłsudskiego przy Ratuszu. Serdecznie zapraszamy.

Pan Jezus tłumaczy: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35). Dlaczego więc odrzucamy Tego,
który przyszedł do nas w tak niezwykły sposób i oświadcza: Jeśli ktoś spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. I jeszcze raz podkreśla: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja prawdziwym napojem (J 6,55)? Uchwyćmy ten element prawdziwości pokarmu, którym
jest sam Syn Boży. Życzę sobie i wam, żeby było w nas takie pragnienie i taka determinacja
w spełnieniu oczekiwań Boga, o oddanie się Jezusowi.
9. Wizytę duszpasterską w rodzinach rozpoczynamy po szóstym stycznia.
10. Jeszcze raz wszystkim parafianom i gościom przekazujemy najlepsze noworoczne
życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

7. Zapraszamy narzeczonych na konferencje przedmałżeńskie do domu parafialnego w każdą
niedzielę o godz. 16:00, sala nr 14.
8. W ubiegłym roku - 2016 w naszej parafii: • 44-ro dzieci otrzymało sakrament chrztu św.,
w tym: 24 (55%) dzieci będzie rosło w rodzinach, które żyją w związku sakramentalnym,
a 22 (45%) w rodzinach niepełnych lub niesakramentalnych, tzn., że: 4-ro rozwija się w rodzinie
bez kontraktu cywilnego i ślubu kościelnego, czyli w konkubinacie, 15-ro w rodzinie po
kontrakcie cywilnym i 1-dno wychowuje samotnie matka; • 94 osoby zmarły, tzn. że zmarło 50
osób więcej niż ochrzczono, w tym 59 osób przed śmiercią pojednało się z Bogiem i przyjęło
sakrament chorych namaszczenie, ale 35 osób zmarło bez pojednania się z Bogiem; • 64 uczniów
przyjęło I Komunię św.; • 39 osób przyjęło sakrament bierzmowania; • 10 par narzeczonych
przyjęło sakrament małżeństwa; • około 142 osoby skorzystały z odzieży rozprowadzanej
w ramach Parafialnej Akcji Charytatywnej, lub wsparcia naszej wspólnoty w innej postaci,

posiłku czy pieniędzy, 41 rodzin otrzymało paczki świąteczne; • 743 rodziny złożyły
ofiarę na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.
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