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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 55, 1-11) Nowe i wieczne Przymierze
Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć
nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i
bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest
chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść
będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu
i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z
wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto
ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą.
Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną
do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego
Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i
człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad
nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje

nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli
moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z
nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie
zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim
wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego
posłannictwa». Oto słowo Boże
PSALM - Pieśń z Księgi Izajasza
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
DRUGIE CZYTANIE
(1 J 5, 1-9) Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i
każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również Tego, kto życie od
Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga
polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża
świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej
bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli
przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy,
ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: «Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata».
EWANGELIA
(Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim
Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
SIÓDMA ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁ. SZCZEPANA STALPIŃSKIEGO

SIEDEM LAT TEMU, 14 STYCZNIA 2011 R., O G. 2115 ZMARŁ KS. PRAŁAT SZCZEPAN STALPIŃSKI,
BUDOWNICZY NASZEGO KOŚCIOŁA ORAZ PIERWSZY PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII. MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI Ś. P. KS. SZCZEPANA ZOSTANIE ODPRAWIONA W NASZYM KOŚCIELE, W NIEDZIELĘ 14
STYCZNIA 2018 R. O G. 1000.
SPRAWOZDANIE 2017
Życie sakramentalne w naszej parafii w ubiegłym roku można przedstawić w następujących
liczbach: Chrzty – 77; Śluby – 16; Pogrzeby – 46; Bierzmowanie – 32; I Komunia – 108; Rozdane
Komunie Święte – ok. 70 tys.
Opłatek Koła Żywego Różańca
Dziś w I niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o g. 1000 i procesji z Najświętszym Sakramentem
odbędzie się Opłatek Koła Żywego Różańca.
DIECEZJALNY OPŁATEK PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
W najbliższą sobotę, 13 stycznia, w naszej parafii odbędzie się Diecezjalny Opłatek Parafialnych
Zespołów Caritas. Tego dnia będziemy gościć w naszej parafii Ks. Biskupa Romualda
Kamińskiego, ordynariusza naszej diecezji.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
W naszej parafii trwa Wizyta Duszpasterska tzw. kolęda. Bardzo prosimy, aby jeżeli ktoś chce
przyjąć kapłana z błogosławieństwem kolędowym o wyjście do furtki, albo o pozostawienie
otwartej furtki, albo bramy, jest to dla nas znak, że w tym domu rodzina czeka na błogosławieństwo
kolędowe. Plan kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:
Poniedziałek 8 stycznia od g. 1600
Wtorek 9 stycznia od g. 1600
Środa 10 stycznia od g. 1600
Czwartek 11 stycznia od g. 1600
Piątek 12 stycznia od g. 1600
Sobota 13 stycznia od g. 1000
Sobota 13 stycznia od g. 1000

Poniedziałek 15 stycznia od g. 1600
Wtorek 16 stycznia od g. 1600

ul. Łąkowa i Bukowa
ul. Klonowa, Herbaciana, Wierzbowa, Cedrowa
ul. Hipolitowska (numery nieparzyste od 1 do 87)
ul. Hipolitowska (numery parzyste od 56 do 2), Polanki, Majowa
ul. Hipolitowska (numery parzyste od 60 do 104)
ul. Hipolitowska (numery parzyste i nieparzyste od 139 do 111 –
do ulicy Majowej) Wrzosowa, Modrzewiowa, Jałowcowa (jeden
ksiądz)
ul. Jaworowa, Jesionowa, Grabowa (jeden ksiądz, począwszy od
ul. Jesionowej, drugi ksiądz dojdzie, gdy skończy kolędę na ul.
Hipolitowskiej, Wrzosowej, Modrzewiowej, Jałowcowej i
rozpocznie kolędę od początku ul. Jaworowej)
ul. Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Szkolna
ul. Kościuszki, Kilińskiego

Spowiedź Święta i Kancelaria w czasie Kolędy
W czasie kolędy Sakrament Pokuty będzie 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną, natomiast
wszystkie sprawy kancelaryjne będą załatwiane po Mszy Świętej wieczornej.
ZAPROSZENIE WSPÓLNOTY ADORAMUS NA KURS ALPHA
Wspólnota Adoramus serdecznie zaprasza na kurs Alpha, który rozpocznie się 10 stycznia w parafii w
Halinowie. To już po raz VII zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, stawiają sobie
fundamentalne pytania dotyczące sensu życia, Boga czy też chcą porozmawiać o swoich wątpliwościach
dotyczących wiary. Kurs Alpha to cykl 10 spotkań dotyczących chrześcijaństwa. Zaczynamy krótkim
poczęstunkiem, wykładem, a następnie w małych grupkach rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia i
myśli na temat przedstawiony w wykładzie, pogłębiamy go, stawiamy sobie nowe pytania. Już tak wiele
ludzi ukończyło kurs Alpha, możesz poznać ich świadectwo lub dowiedzieć się czegoś więcej o kursie m.in.
na
czegoszukasz.org
polska.alpha.org.
Zapraszamy, aby po błogosławieństwie jeszcze zostać i
obejrzeć krótki 3 minutowy filmik zapraszający na kurs.

Niedziela, 07.01. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
700
+Henryka Malinowskiego (6 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
++Bolesława, Alinę Witan, Stefana, Władysławę, Tadeusza Piotrowskich
1800 ++Scholastykę Wiącek (1 rocznica), Władysława Wiącek (15 miesięcy po
śmierci)
Poniedziałek, 08.01.
700
+Henryka Malinowskiego (7 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 ++Teofila Radziwonka, zm. z r. Michalaków i Radziwonków
Wtorek, 09.01.
700
+Henryka Malinowskiego (8 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 ++Hipolita, Agnieszkę, Leszka Bieleckich, Mariana, Czesławę Kowalczyk
Środa, 10.01.
700
+Henryka Malinowskiego (9 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Adelę Świętaszczyk; +Jadwigę Wielądek, Jana (30 dzień po
pogrzebie); ++Jana i Anastazję, Roberta Sado; O Boże błogosławieństwo
dla Marcina z okazji jego urodzin;
Czwartek, 11.01.
700
+Henryka Malinowskiego (10 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Mieczysława Gut (9 rocznica), Halinę Gut (miesiąc po pogrzebie), zm. z
c. r. Gutów
Piątek, 12.01.
700
+Henryka Malinowskiego (11 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Jadwigę Wielądek; +Romana Ostas (15 rocznica);
Dziękczynno – błagalna w 11 rocznicę urodzin Zuzi, o Boże
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego;
Sobota, 13.01.
700
+Henryka Malinowskiego (12 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu za swoje dzieci, w intencji
dzieci objętych tą modlitwą oraz w intencji Koła Różańcowego Mężczyzn
Niedziela, 14.01. II NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Henryka Malinowskiego (13 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
+KS. SZCZEPANA STALPIŃSKIEGO (7 ROCZNICA)
00
12
Dziękczynno – błagalna w 22 rocznicę ślubu Ewy i Arkadiusza, o Boże
błogosławieństwo dla nich i ich córek
00
18
Rezerwacja p. Przesmycka

