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TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA
27.01.2019 r.
Jezu, uwolnij mnie od lęków i niemocy

Czytanie I - Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Psalm 19
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Czytanie II - 1 Kor 12, 12-30
Ewangelia - Łk 1, 1-4; 4, 14-21

„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
Świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu
udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę,
znalazł miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

26.01

Sobota

27.01. NIEDZIELA
2019

TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Za parafian

TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

O Boże Miłosierdzie i radość nieba dla
śp. Andrzeja Żydło w 9. rocz. śmierci

10.00 Śp. Elżbieta i Andrzej Wieczorek
11.30 Śp. Bogusia Przybyszewska (4 m-ce po śmierci)
Wimbledon

12.45 O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i dary
Ducha Św. dla Anny Tomasik z okazji urodzin
18.00 Śp. Józefa Zwierkowska

28.01

Poniedziałek

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
i doktora Kościoła

9.30 Śp. Wiesław Wodziński (zmarły ostatnio w Polsce)
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

29.01

Wtorek

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

30.01

Środa

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

31.01

Czwartek

Wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

01.02

I Piątek
Miesiąca

Dzień powszedni

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Wynagradzająca NSPJ za nasze grzechy

02.02

I Sobota
Miesiąca

Święto ofiarowania
Pańskiego

9.30 Śp. Maria i Jakub Nędza
10.15 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

CZWARTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

18.00 Śp. Bronisława Sołgała (w 1. rocz. śmierci)

CZWARTA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

03.02. NIEDZIELA
2019

Śp. Jan Kukurudza, śp. Maria Kukurudza

10.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej oraz potrzebne łaski dla Alana i Szymona
z okazji urodzin
11.30 W intencji małżeństw tworzących wspólnotę Domowego Kościoła, aby dzięki otrzymanym darom
duchowym potrafiły rozeznać zadania do jakich
powołane zostały w życiu i misji Kościoła

Wimbledon

12.45 Za parafian
18.00 Śp. Józef Dziadkiewicz (w 8 rocz. śmierci)
Śp. Stanisława Dziadkiewicz (w 7. rocz. śmierci)
Śp. Rafał Domarczuk
(intencja od córek z rodzinami)

1.02. I PIĄTEK MIESIĄCA. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 18.00.
Msza św. o godz. 19.00.
2.02. I SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP o godz. 10.15.
3.02. I NIEDZIELA MIESIĄCA. Zmiana tajemnic
różańcowych po Mszy św. o godz. 11.30.
2.02. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.
Święto powstało na Wschodzie, a w VI wieku rozpowszechniło się także na Zachodzie. Początkowo nazywane było
„świętem świateł”, nawiązując do słów z Pieśni Symeona,
zapisanych w Ewangelii Łukasza i odnoszących się do
Jezusa: „Światło na oświecenie pogan”.Ten związek ze
światłem przyczynił się do powstania zwyczaju poświęcania
świec (gromnic), od którego też wzięła się ludowa nazwa
święta („Gromniczna”). Ofiarowanie Pańskie, które do
reformy kalendarza określano jako „Święto Oczyszczenia”,
kończy obchody Bożego Narodzenia i rozpoczyna drogę ku
Wielkanocy. 2 lutego przypada także Dzień Życia
Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak
Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na
wyłączną służbę Bogu. Poświęcenie świec na Mszy rano
o 9.30 i wieczorem o 18.00.
AKCJA NOCLEGOWA DLA BEZDOMNYCH. W naszej
parafii trwa akcja noclegowa dla bezdomnych. Wielkie i
serdeczne dzięki za ofiary złożone na tę akcję w ubiegłą
niedzielę. Zebraliśmy £1,658.35.
ZBIÓRKA ODZIEŻY. Odzież czystą, w dobrym stanie
można będzie składać w górnej sali parafialnej dzisiaj
tj. 27 stycznia od godz. 09:45 do 12:00 i od 17:30 do 18:00.
Potrzebujemy męskich koszul, koszulek, spodni, swetrów,
bluz, kurtek. Prosimy nie zostawiać odzieży w kościele ani
przed domem! Bóg zapłać!
CHRZEST. Chrzest załatwiamy w biurze parafialnym w
czasie godzin otwarcia biura (nie telefonicznie). Proszę
przynieść ze sobą dokładnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy i kopię aktu urodzenia dziecka. Formularze
są na szafie przy wyjściu z kościoła. Przygotowanie do
chrztu dla rodziców dziecka i dla chrzestnych odbywa się
w sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej, około 19.00.
Następna katecheza: 2 lutego i 2 marca 2019 r.
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zawsze otrzymać w biurze parafialnym w godzinach
urzędowania biura. Można także zamawiać zaświadczenie
mejlem, podając dokładnie imię i nazwisko dziecka/
dorosłego oraz przybliżoną datę chrztu. Odbiór w zakrystii
w dowolnym czasie po Mszy św.
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w środę 30 stycznia
o godz. 20.30. na plebanii.
ZEBRANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w czwartek 31 stycznia o godz. 20.30 w sali parafialnej na górze.

MODLITWA ZA NASZĄ PARAFIĘ.
Prosimy o modlitwę w ważnych sprawach naszej parafii,
za dzieci przygotowujące się do I komunii św., za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,
za ich rodziców; za nauczycieli i katechetów z Polskiej
Szkoły.
MODLITWA ZA CHORYCH PARAFIAN.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian,
zwłaszcza ciężko chorych i cierpiących; za Beatę Kuleszę.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH. Prosimy o modlitwę za
zmarłą Barbarę Kałubę, mamę Joanny Stasch i Kasi
Bustin z grupy modlitewnej św. ojca Pio. Pogrzeb odbędzie się 1 lutego w Poznaniu. Prosimy także o modlitwę
za zmarłego śp. Wiesława Wodzińskiego, ojca s. Moniki.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CHOREGO. 11 lutego
obchodzimy kolejny 27 Międzynarodowy Dzień Chorego.
W tym roku tematem „Dnia Chorego” są słowa, które
Jezus, wypowiedział do apostołów gdy ich wysyłał do
szerzenia Ewangelii: “Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8). Papież Franciszek w specjalnym
orędziu napisał m.in. : “Z okazji XXVII Światowego Dnia
Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w
Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół –
Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych –
pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą
ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i
prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się
odczuć drugiemu, że jest “ważny”.
Serdecznie zapraszam naszych chorych parafian wraz
z rodzinami na Mszę św. w niedzielę 10 lutego 2019 r. o
godz. 11.30. W czasie Mszy św. wszystkim chorym
udzielimy sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. chorych wraz z rodzinami zapraszamy do sali parafialnej na
pyszne polskie ciasta i smaczną kawę. Wszystkich parafian proszę o włączenie się w tę akcję poprzez pomoc w
dowiezieniu chorych do kościoła, potem w odwiezieniu do
domu.
KONFERENCJA APOSTOLSTWA ŚWIECKICH.
Instytut Polski Akcji Katolickiej organizuje 9 lutego w
siedzibie PMK konferencję “Życie i duszpasterstwo śp. ks.
Abpa Szczepana Wesołego”. Program konferencji na
plakacie w przedsionku kościoła.

KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza na
pyszne polskie ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu
do kawy.
BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę biuro
parafialne czynne tylko rano bezpośrednio po Mszy św.
od poniedziałku do soboty. Msza św. w tygodniu kończy
się około 10.00. I zaraz otwarte jest biuro.

