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3 NIEDZIELA ZWYKŁA
ROK B 21 I 2018 R. NR 366
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
(Jon 3, 1-5. 10) Nawrócenie Niniwitów
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak
powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc
Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a
Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli
się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od
złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i
nie zesłał jej. Oto słowo Boże
PSALM 25
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 7, 29 - 31) Przemija postać tego świata
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby
byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby
się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego
świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo
Boże.

ALLELUJA
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
EWANGELIA
(Mk 1, 14 - 20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z
najemnikami w łodzi, poszli za Nim. Oto słowo Pańskie.

O MUZYCE KOŚCIELNEJ W NAUCZANIU PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
"Nawet jeśli słuchacze niekiedy nie rozumieją tego, co się śpiewa, to jednak rozumieją, dlaczego się śpiewa,
a mianowicie ku chwale Boga - i to wystarczy do rozbudzenia większej pobożności." św. Tomasz z Akwinu

I "Konstytucja o Liturgii Świętej - w muzyce widzi nie "dodatek i ozdobę liturgii", lecz
uważa ją za samą liturgię, za integralną część całej akcji liturgicznej." Benedykt XVI, Opera
Omnia t. XI, s. 469
II " ...... dla liturgii pozostawia się muzykę użytkową, natomiast właściwą muzykę kościelną
- jako nie nadającą się już do liturgii - można uprawiać gdzie indziej. Z tym że na początku
łatwo przechodzi się do porządku dziennego nad faktem, że tej "właściwej muzyki kościelnej
w rzeczywistości w Kościele już nie ma. W następnych latach z coraz większym smutkiem
odczuwano jednak przerażające zubożenie, które pojawia się w Kościele wtedy, gdy zamyka
się drzwi przed bezinteresownym pięknem, a zamiast tego za zobowiązującą normę
przyjmuje się użyteczność." Benedykt XVI, Opera Omnia t. XI, s. 471
III "Jakkolwiek by było, po doświadczeniach ostatnich lat jedno z pewnością stało się
oczywiste: skupienie się na użyteczności nie uczyniło liturgii bardziej otwartą, lecz ja
zubożyło. Niezbędnej prostoty nie osiąga się przez zubożenie." Benedykt XVI, Opera Omnia
t. XI, s. 472
IV "Kościół, który akceptuje jedynie "muzykę użytkową", pada ofiarą bezużyteczności i sam
staje się bezużyteczny. Jest on powołany do wyższych rzeczy. Ma być - jak to powiedziano o
starotestamentowej świątyni - miejscem "chwały", i dlatego również miejscem, z którego do
uchu Boga dochodzi skarga ludzkości. Kościół nie powinien zadowalać się tym, co
popularne w danej społeczności, powinien budzić głos kosmosu i, wielbiąc Stwórcę, w
kosmosie dostrzegać Jego majestat, czynić świat wspaniałym, a tym samym pięknym,
przyjaznym, miłym. Sztuka, którą stworzył Kościół, jest - razem - ze świętymi, którzy w nim
żyli - jedyną autentyczna "apologią" jego historii, którą może się wykazać. Jego gwarancję w
oczach Pana stanowią stworzone przez niego wspaniałe rzeczy, nie zaś zręczne wybiegi
wynajdywane przez teologię dla usprawiedliwienia strasznych faktów, od których, niestety
roi się w tej historii. Jeśli Kościół ma świat przeobrażać, czynić lepszym i "humanizować" jak może to czynić rezygnując jednocześnie z piękna, które jest ściśle związane z miłością i
wraz z nią stanowi rzeczywistą pociechę, największe możliwe przybliżenie do świata
Zmartwychwstania? Kościół musi być wymagający, musi być ojczyzną piękna, musi
prowadzić walkę o "spirytualizację", bez której świat staje się "pierwszym kręgiem piekła".
Dlatego pytanie o to, co jest "stosowne", musi być zawsze pytaniem o to, co jest "godne", i
stanowić wyzwanie do szukania tego "godnego". Benedykt XVI, Opera Omnia t. XI, s. 491492

O WARTOŚCI MODLITWY ZA DUSZE CZYŚCCOWE
O, gdyby wiedziano, jak wielką moc posiadają te dusze nad Sercem Bożym i jakie łaski
można za ich wstawiennictwem uzyskać, nie byłyby tak bardzo opuszczone. Kiedy uprosić
chcemy u Boga prawdziwy żal za nasze grzechy, zwróćmy się dusz czyśćcowych, które od tak
wielu lat żałują za swe grzechy w płomieniach ognia czyśćcowego. Trzeba się dużo za nie
modlić, aby i one modliły się dużo za nas. Św. Jan Maria Vianney (Proboszcz z Ars)
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć
zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej
wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością
pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i
zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez
nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą
odpokutować za swoje grzechy, za nim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego,
Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia.
Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i
wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas
wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

OGŁOSZENIA
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 22 stycznia od g. 1600
ul. Bema (dwóch księży)
00
Wtorek 23 stycznia od g. 16
ul. Słoneczna (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul. Szkolnej) i
Partyzancka (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul. Cichej)
00
Środa 24 stycznia od g. 16
ul. Prusa (jeden ksiądz rozpocznie od strony szkoły ) i
Pułaskiego (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul.
Dąbrowskiego)
Czwartek 25 stycznia od g. 1600
ul. Konopnickiej (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul. Bema) i
3 Maja (jeden ksiądz rozpocznie od strony Krzewiny)
Piątek 26 stycznia od g. 1600
ul. Sienkiewicza (jeden ksiądz rozpocznie od strony szkoły) i
Paderewskiego (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul.
Dąbrowskiego)
00
Sobota 27 stycznia od g. 10
ul. Jana Pawła II (trzech księży)
00
Poniedziałek 29 stycznia od g. 16
ul. Wschodnia, Cicha, Malinowa
Wtorek 30 stycznia od g. 1600
ul. Północna (jeden ksiądz rozpocznie od strony ul. Zastawie)
Nad Stawami i Baśniowa (jeden ksiądz od strony ul. 3 Maja)
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.
ZBIÓRKA NA WOLONTARIAT MISYJNY RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE
Dziś wolontariusze misyjni Ruchu Światło – Życie wygłoszą świadectwo o prowadzonych przez siebie
rekolekcjach oazowych dla młodzieży w Rwandzie, w Afryce. Po każdej Mszy Świętej będzie możliwość
złożyć ofiarę na organizację takich rekolekcji w tym roku.
KOLĘDNICY MISYJNI
W czasie kolędowania po Bożym Narodzeniu kolędnicy misyjni zebrali 5514 zł. 35 gr., które zostały
przekazane dla dzieci w Syrii i Libanie. Składamy Bóg zapłać za wszelkie dobro, serce i ofiarność.

Niedziela, 21.01. III NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Henryka Malinowskiego (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
+Ks. Mariusza Królaka (intencja imieninowa)
1800 ++Józefa (43 rocznica) i Stanisławę Kaim, Edwarda Jarosza
Poniedziałek, 22.01.
700
+Henryka Malinowskiego (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
7
+Annę Łabędź (Intencja od Żywego Różańca)
1800 Rezerwacja p. Żak
Wtorek, 23.01.
700
+Henryka Malinowskiego (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
7
+Zofię Szczurkiewicz (Intencja od Żywego Różańca)
1800 Rezerwacja p. Basiak
Środa, 24.01. WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I
DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Henryka Malinowskiego (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Zdzisława Lechowskiego (6 miesięcy po śmierci); +Halinę
Zagańczyk (30 dzień po pogrzebie); +Romana Łabędzia; O Boże
błogosławieństwo dla Mikołaja w 15 rocznicę urodzin i brata Marcina; O
Boże błogosławieństwo dla Jarosława i Agnieszki z jej rodziną; O zdrowie
dla Ani i jej poczętego dziecka;
Czwartek, 25.01. ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
700
+Henryka Malinowskiego (24 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
Rezerwacja p. Paska
Piątek, 26.01. WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I
TYTUSA
700
+Henryka Malinowskiego (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 NOWENNA: +Halinę Zagańczyk; ++Zygmunta Bielińskiego (5 rocznica),
Karola Świtkowskiego;
Sobota, 27.01.
700
+Henryka Malinowskiego (26 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Cecylię i Ryszarda Płochockich
Niedziela, 28.01. IV NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Juliannę, Wacława, Stanisława Sawczuk, Jana Marię Bujalskich, Annę,
Stanisława Stępniewskich
00
10
+Henryka Malinowskiego (27 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
12
++Adama i Szczepana Szulawskich, Jana Wojterę
1800 ++Felicję, Franciszka, Marię, Michała, Józefa Gajewskich, Urszulę,
Łukasza Niedziałkowskich, Krystynę Żuchowską

