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DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA
20.01.2019 r.
Maryjo, pomóż mi ufać Jezusowi tak jak Ty

Czytanie I - Iz 62, 1-5
Psalm 96
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Czytanie II - 1 Kor 12, 4-11

Ewangelia - J 2, 1-11
„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł
do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział
do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział,
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana
młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

19.01

Sobota

20.01. NIEDZIELA
2019

DRUGA NIEDZIELA

18.00 Śp. Teresa Balik (w 7. rocz. śmierci)

DRUGA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

Śp. Włodzimierz Głogowski (w 2. rocz. śmierci)
Za rodziców: Stanisławę i Tadeusza oraz
Michalinę i Stanisława Głuchowskich

10.00 Śp. Daniela Raczkowska (w 1. rocz. śmierci)
11.30 Śp. Zbigniew Sibilski (w 8. rocz. śmierci)
i zmarłych z rodziny Sibilskich: Teresę, Helenę,
Zofię i Leona oraz Jerzego Marcinkiewicza
i zmarłych z rodziny Marcinkiewiczów, Mików
i Tychmańskich
Wimbledon

12.45 Śp. Czesława Pukalska, Śp. Maria Mochlińska,
Śp. Generał Jerzy Wołkowicki
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Franciszka
z okazji 1. rocz. urodzin

21.01

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy

9.30

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Jarosławy

19.00 NIE MA MSZY ŚW.

22.01

Wtorek

Dzień powszedni

9.30

23.01

Środa

Dzień powszedni

9.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marii Ostrowieckiej
19.00 NIE MA MSZY ŚW.
Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla czcicieli św. o. Pio i ich rodzin
24.01

Czwartek

Wspomnienie
św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła

9.30 Śp. Lech Piotrowski (w 1. rocz. śmierci)
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

25.01

Piątek

Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła

9.30 Śp. Stasia Pawlik
19.00 NIE MA MSZY ŚW.

26.01

Sobota

Wspomnienie
św. biskupów
Tymoteusza i Tytusa

9.30

TRZECIA NIEDZIELA
ZWYKŁA

8.30

27.01. NIEDZIELA
2019

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Za parafian
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

KOLĘDA 2019
Tak jak w ubiegłych latach na kolędę umawiamy się telefonicznie i ustalamy konkretną godzinę kolędy.
Ze względu na kolędę Msze św. w ciągu tygodnia będą
odprawione tylko rano o godz. 9.30. Od czasu do czasu
będą małe wyjątki. Proszę zawsze sprawdzać najświeższe
wiadomości w Biuletynie. Zawsze wieczorem w sobotę
będzie odprawiana Msza św. niedzielna. Bardzo przepraszamy tych parafian, którzy regularnie uczestniczą we
Mszy wieczornej. Niestety bardzo trudno o księdza na
zastępstwo. Kolędę nie możemy także przeciągać do maja
czy czerwca. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za niezwykłą polską gościnność, za przemiłą atmosferę i za składane
ofiary.
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO.
Zapraszamy w środę 23 stycznia 2019 r.
- o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
- o godz. 18.20 różaniec do NMP
- o godz. 19.00 Msza św.
- po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Ojca Pio
RUSZA AKCJA NOCLEGOWA DLA BEZDOMNYCH.
Od 23 stycznia do 7 marca przyjmujemy co środę grupę
bezdomnych w sali parafialnej. Dzisiaj 19/20 stycznia - tak
jak co roku - dodatkowa składka na pokrycie kosztów akcji.
ZBIÓRKA ODZIEŻY. Odzież czystą, w dobrym stanie
można będzie składać w górnej sali parafialnej w niedzielę
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 2019 r.
METRYKA CHRZTU. Zaświadczenie o chrzcie można
zawsze otrzymać od ręki w biurze parafialnym. Wystarczy
przyjść do biura w godzinach urzędowania biura. Godziny
urzędowania biura sprawdzamy zawsze w aktualnym
Biuletynie. Proszę nie wydzwaniać w tej sprawie na
plebanię. 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.
BIURO PARAFIALNE. Ze względu na kolędę biuro parafialne czynne tylko rano po Mszy św. od poniedziałku do
soboty. Msza św. w tygodniu kończy się około 10.00.
I zaraz otwarte jest biuro.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie przy
wyjściu z kościoła.

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.
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.
KAWIARENKA. Kawiarenka parafialna zaprasza na
pyszne polskie ciasto i kawę z profesjonalnego ekspresu
do kawy. Chętni do pomocy przy niedzielnych dyżurach
proszeni są o kontakt z p. Olgą Wróblewską, tel.
07919842122.
EWANGELIA 2019. Droga, Prawda i Życie. Książka jest
podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić
słowo Boże stałym elementem swojego życia. Do nabycia
w zakrystii.
PODZIĘKOWANIA. Na ręce siostry Anny składamy serdeczne podziękowanie za przygotowanie przepięknych
Jasełek a dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.
Na ręce p. prezes Elżbiety Kozłowskiej dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
naszego parafialnego opłatka.

