23 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Stanisława Wojniwska- m-c
po śmierci
7:00 + Anna Kwoczko- m-c po śmierci
18:00 + Irena Radziszewska- 2 rocz.
śmierci i za zmarłych z rodziny
Radziszewskich i Kasperowiczów
24 STYCZNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Stanisław Kalis- 1 rocz. śmierci
oraz zmarli z rodziny: Wiktor i Henryk
18:00 + Józef Waszkiewicz- 2 rocz.
śmierci

18:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę
M. Najśw. i zdrowi dla Jana z okazji
70 rocz. Urodzin
28 STYCZNIA – SOBOTA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Grażyna Romaniuk- 7 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Romaniuk
i Dawidziuk
18:00 + Ryszard Chruściński – 1 rocz.
śmierci i za zmarłych rodziców z obojga
stron oraz zmarłych z rodziny Grykin

29 STYCZNIA –
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
25 STYCZNIA - ŚRODA
7:00 + Jan Szyszko- 4 rocz. śmierci; Jan
Sawicki- 23 rocz. śmierci
6:30 O łaskę uzdrowienia fizycznego
i duchowego dla syna Pawła
8:30 + Witold Siwicki- 18 rocz. śmierci
7:00 + Dymitr Wojtowicz 21 rocz. śmierci 10:00 + Wanda- 4 rocz. śmierci, Alfred,
Andrzej,Robert, Jolanta, i wszyscy zmarli
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
z rodziny oraz Bronisława, Kazimierz
i Leokadia Dźwil
18:00 W intencja z Nowenny
11:30 + Zygmunt Perfikowski
/ od Władysława z rodziną /
26 STYCZNIA – CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
13:00 Dziękując Panu Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski, z prośbą o zdro7:00 WOLNA INTENCJA
wie, Boże błogosławieństwo,
18:00 + Irena Auchim- 7 rocz. śmierci
dary Ducha Świętego dla Doroty i Marka
w 16 rocz. Ślubu
27 STYCZNIA - PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
18:00 + Stanisław Kornaś i Bogumiła
Nawotka i za zmarłych z rodziny
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,
Halina, Mikołaj i Tadeusz z rodziny
Kornasiów i Duckich
Niewierowiczów
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III NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 8,23b-9,3; Ps 27; 1 Kor 1,10-13.17
Słowa Ewangelii według Świętego 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 spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou,
Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: 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 sieć 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.

W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ TYGODNIU
5 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.

JEST

ODWAŻNA DECYZJA
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”
(I czytanie). W Jezusowym wezwaniu do nawrócenia Bóg
wyciąga do człowieka pomocną dłoń. To wezwanie jest
dziś skierowane także do Ciebie! Każdy bowiem
potrzebuje nawrócenia. Nie trzeba być wielkim,
zatwardziałym grzesznikiem, żeby posłyszeć słowa
Chrystusa: „Nawracajcie się!” (por. Ewangelia). Pan Bóg
oczekuje od nas poprawy także z małych grzechów, z tych
codziennych słabości, które obciążają nas w drodze
do królestwa niebieskiego. Nawrócić się znaczy porzucić
dotychczasowy styl życia i wartościowania, aby rozpocząć życie od nowa, razem
z Bogiem oraz zgodnie z Jego wolą. Człowiek nawrócony to ten, który oddał
się Bogu we wszystkim i na zawsze, który postawił Boga na pierwszym miejscu
i żyje tak, aby zdobyć nagrodę życia wiecznego. Żeby zbliżyć się do Boga
i przemienić swoje życie, trzeba przede wszystkim dostrzec przechodzącego
Jezusa i Jego pełne miłości spojrzenie oraz usłyszeć Jego głos, który proponuje:
„Pójdźcie za Mną!” (por. Ewangelia). W ten sposób Jezus wskazuje nam drogę
nawrócenia. Ten, kto decyduje się pójść za Nim, musi zostawić wszystko,
aby stać się Jego uczniem i apostołem, musi zburzyć mury, które go od Boga
odgradzają oraz odrzucić grzech i to, co go do grzechu prowadzi. Chrystus
zaprasza dziś każdego z nas do odważnego podjęcia decyzji o nawróceniu.
Nie lękajmy się! On leczy wszelkie ludzkie choroby i słabości oraz podnosi
na duchu tych, którzy zadają sobie trud przemiany i kroczenia Jego drogą.

1. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności: Ilza Pawłowska. Módlmy się
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…
2. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Niech ta miłość stanie się naszym
znakiem
rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (środa - 25 stycznia) prośmy o łaskę, aby
Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień.
Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego
wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej - nieść ją innym,
świadczyć mężnie o Chrystusie - Zbawicielu świata.
4. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Babci, a dzisiaj - Dzień Dziadka.
Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków,
tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy.
Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św.
i serdeczna pamięć.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc na leczenie Agnieszki.
Pomyłkowo o tym fakcie ogłaszaliśmy w zeszłą niedzielę. Dzisiaj wolontariusze będą
po Mszy św. zbierali ofiary do puszek przed kościołem.
6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.
W tym tygodniu patronują nam:
24 I - św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz,
patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
26 I - św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami
i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę;
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27 I - bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup
wileński;
28 I - św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden
z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła
filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

