nr 4/2016 (408) – 24 I 2016 rok
III niedziela zwykła: (Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Ps; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 3, 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.
Potem powrócił Jezus w mocy 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. Oddano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 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 od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w
Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

„Dziś spełniły się te słowa Pisma”
Jezus przychodzi do swojego miasta, aby proklamować prawdę, którą chce przekazać światu. A tą prawdą
jest: miłość. To, wbrew temu, czego się można było spodziewać, stanowi szok dla słuchaczy. Wstrząs tak
wielki, że reagują jak w amoku, z brutalnością w najgorszym stylu. A przecież trzeba sobie powiedzieć, że
nie ma domu bez miłości – to może być jadłodajnie, poczekalnia dworcowa, najwyżej świetlica, ale nie
dom. Nie ma domu bez radości, bez serdeczności wyrozumiałości, bez przebaczania, darowania, bez
przyznawania się do winy. Tu się musi zmieścić jeszcze uśmiech, piosenka, pogłaskanie, podźwignięcie.
Nie ma zakładu pracy bez miłości. Bez porozumienia się między kierownictwem a załogą. Bez
przyjaznego współżycia załogi ze sobą. Nie ma zakładu pracy bez poszanowania drugiego człowieka, bez
starania się o zachowanie godności własnej i godności drugiego. Nie ma międzynarodowego pokoju bez
tolerancji wobec innych narodów. Tolerancji dla innego koloru skóry, dla innej kultury, religii, dla innych
przekonań, zwyczajów i obyczajów. Nie ma pokoju międzynarodowego bez przebaczania, darowania, bez
przyznawania się do winy, bez wyciągnięcia ręki. Nam trudno to realizować. Nawet trudno nam tego
słuchać. My wciąż domagamy się sprawiedliwości, wyrównywania rachunków. Wciąż liczymy uważnie,
ile on mnie, a ile ja jemu dałem dobra, pomocy. Wciąż liczymy, ile krzywdy przyszło na mnie z jego
strony, obliczamy skrupulatnie, żeby było po równo. Ale czujemy, że to nie jest ta droga. Że nią nigdzie
nie dojdziemy. Najwyżej przed ścianę, przez którą przejść nikt nie potrafi. I tak idziemy, potykając się o
kamienie, wykroty, wpadając w kałuże, babrając się w błocie, wodząc po bezdrożach. Nie chcemy się
przyznać nawet sami przed sobą, że nas stać na miłość. (http://www.malinski.pl/?inc=read&id=2998)
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Pomyśl o tym, aby zaangażować się w jedną ze wspólnot parafialnych!
Spotkania grup parafialnych:
Rada Parafialna oraz Liderzy Wspólnot Parafialnych – według ustalanego terminu na bieżąco
Katechezy przed sakramentem chrztu św. dla rodziców i chrzestnych – trzy spotkania w I, II, III
niedzielę miesiąca o godz. 15 30 (sala w podziemiach kościoła)
Kurs przedmałżeński dla narzeczonych w 2016 r. – 14-18 luty, 10 – 14 kwietnia , 12-16 czerwca ,
11-15 września, 13-17 listopada
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych – informacje O. Józef Onik
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży – według ustalanego terminu na
bieżąco
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – II poniedziałek miesiąca godz. 17 30
Rodzina Radia Maryja – spotkanie formacyjne w trzeci poniedziałek miesiąca godz. 17 30
Dyżury w Biurze Radia Maryja: - wtorek od 1600 do 1730, niedziela od 930 do 1300
Caritas Parafialny – środa godz. 1500 - 1700
Chór Parafialny „Redemptoris” – czwartek o godz. 1845
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – środa godz. 1845
Wspólnota Ewangelizacyjna Nowe Życie – czwartek godz. 1900
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – pierwszy piątek miesiąca godz.1700
Zespoły Muzyczne:

Schola Dziecięca – sobota godz. 1000

Młodzieżowy Zespół Muzyczny – niedziela godz. 1700
Ruch Światło – Życie (Oaza):

Oaza Dzieci Bożych – sobota godz. 1100

Oaza Młodzieżowa – piątek godz. 1900
Służba Liturgiczna Ołtarza:

Aspiranci – sobota godz. 1000

Ministranci – sobota godz. 1000

Lektorzy – sobota o godz. 900
Wspólnota dzieci i rodziców „Poszukiwacze Skarbu” – sobota godz. 1000
Parafialny Klub Sportowy „Korona”

Sekcja Motocrossowa – według ustalanego terminu na bieżąco

Sekcja Kajakarska – według ustalanego terminu na bieżąco
Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Spotkania AA – środa i sobota o godz. 17 00

Spotkania dla osób z rodzin borykających się z problemem alkoholowym –
poniedziałek godz. 1700, wtorek godz. 1000
Wspólnota Krwi Chrystusa – drugi czwartek miesiąca godz. 16 00
Wspólnota Szkaplerza św. Michała Archanioła – środa godz. 1730
Świecki Zakon Karmelitów Bosych – druga sobota miesiąca godz. 17 00 ( klasztor ss. Karmelitanek)
Sodalicja Fatimska – pierwszy piątek miesiąca od godz. 21 00
Róże Żywego Różańca – pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1715
Róże Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci – IV poniedziałek miesiąca godz. 1730
Spotkania dla modlących się o dobrego męża i dobrą żonę – III czwartek miesiąca o godz. 19 00
Poradnia Rodzinna – poniedziałek od 1630 do 1800
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INTENCJE MSZALNE
7:00
8:00
18:00

Poniedziałek25.01
Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Ps 117,1-2;Mk 16,15-18
1. + Józefa Matuszewska (gr.25)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.25); 2. + Józef Żyluk
1.

W int. rodzin parafii

Karmel

7:00
8:00
18:00
Karmel

7:00
8:00
18:00
Karmel

7:00
8:00
18:00

Wtorek
26.01
2 Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Ps 96,1-3.7-8.10; Łk 10,1-9
1. + Józefa Matuszewska (gr.26)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.26); 2. + Julian Sądowski, Anna, Antoni, Pelagia,Maria Białowąs;
3. + Jadwiga Lazarowska oraz zm. z rodz. Lazarowskich i Banach
1. Int. Zbiorowa
Z prośbą o Boże błog i opiekę MBNP zdrowie i rozwiązanie spraw dla Doroty
Środa
27.01
2 Sm 7,4-17; Ps 89,4-5.27-30; Mk 4,1-20
1. + Józefa Matuszewska (gr.27)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.27); 2. + Bronisław Świątek zm. z rodz. Świątków i Błasczyków
1. + Władysława i Jan Gleb oraz o Boże błog. dla Bożeny i Piotra Życzkowskich
+ w int. męża
Czwartek 28.01
2 Sm 7,18-19.24-29; Ps 132,1-5.11-14; Ps 119,105; Mk 4,21-25
1. + Józefa Matuszewska (gr.28)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.28); 2. + Jan Stańczyk i zm. z rodz.
1. + Zygfryd Rolka mc po śm.

Karmel

7:00
8:00
18:00
Karmel

Piątek
29.01
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Ps 51,3-7.10-11; Mt 11,25; Mk 4,26-34
1. + Józefa Matuszewska (gr.29)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.29); 2. + Mieczysław Kędziorek i zm. z rodz.
1. + Barbara Wosik mc po śm.

7:00
8:00
11:00

Sobota
30.01
2 Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51,12-17; Hbr 4,12; Mk 4,35-41
1. + Józefa Matuszewska (gr.30)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.30); 2. + Antoni Kuciński mc po śm.
1. W int. Ojca św. ; 2. + Krystyna Kołodziejczyk i zm. z rodz.

18:00

1.

Karmel

7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
16:30
18:30
Karmel

+ Halina Kulik w 1 m. po śm.

+ z rodz. Kleniewskich Zofia, Bożenna i Ryszard
Niedziela 31.01
Jr 1,4-5.17-19; Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17; 1 Kor 12,31-13,13; Łk4,21-30
1. Za dusze w czyśćcu
1. + Czesław Poźniak, Honorata i Jarosław
1. + Gabriel Kosiło, Helena, Stefan Berscy i Luba i Marian Kosiło
1. + Józefa, Antoni Jankowscy
1. W int. Tomasza w 37 r. urodzin
1. + Lucjan Wojbaś i zm. z rodz
1. O błog. Boże i opiekę
W int. Parafii

Intencje mszalne można zamawiać w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej przed lub po nabożeństwach
w kościele, także na furcie klasztornej.

ZAPROSZENIE
W każdy IV poniedziałek miesiąca w naszej świątyni spotykamy się na modlitwie za nasze
rodziny. O godz. 1730 zapraszamy na różaniec i na Mszę św. W czasie modlitwy będziemy
polecać Bogu wszystkie rodziny naszej parafii. Prosimy, aby na kartkach napisać dziękczynienia
i prośby dotyczące naszych rodzin.
O. Proboszcz Piotr Wiśniewski CSsR oraz Rodzice Róż Różańcowych modlących się za swoje dzieci
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Ogłoszenia: III niedziela zwykła – 24 I 2016 r.
1. Niedziela, 24 stycznia: (III niedziela zwykła. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
2. W poniedziałek, 25 stycznia: (Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła)
- godz. 1730 – różaniec w int. rodzin; godz. 1800 - Msza św. w int. Rodzin oraz Rodziców modlących się za swoje dzieci
modlitwą różańcową.
3. We wtorek, 26 stycznia: (Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa)
- godz. 1730 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w
czasie nabożeństwa, do skarbony pod chórem.

Parafialno-Sanktuaryjny Dzień Babci i Dziadka. Wtorek 26 stycznia 2016 r. godz. 17:30.
Wystąpi chór „Redemptoris” pod dyrekcją p. Leszka Goska.
Zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków.
4. W środę, 27 stycznia: (Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza)
- godz. 1730 – Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła
5. W czwartek, 28 stycznia: (Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła)
-

-

6. W piątek 29 stycznia:
- godz. 1500 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
7. W sobotę 30 stycznia:
- godz. 730 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- godz. 1100 – Msza św. sanktuaryjna i nabożeństwo maryjne
8. W niedzielę 31 stycznia: (IV niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
- godz. 1730 nieszpory z okazji zakończenia Roku Życia Konsekrowanego w Kościele.
9. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w prasę katolicką. Polecamy tygodniki: „Niedziela”, „Źródło”;
miesięczniki: ”List”, „Arka” „Rodzina Radia Maryja”, „Różaniec”; dla dzieci: „Promyczek Dobra”, „Anioł Stróż”.
Pamiętajmy również o zabraniu do domów naszego parafialnego biuletynu „Moja Parafia”, za ofiary na dalszy druk
składamy: ”Bóg zapłać!”
10.

Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa
Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w Kościele
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Niedziela 31 stycznia
– godz. 17:30 - Nieszpory
Poniedziałek 1 lutego – godz. 17:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wtorek 2 lutego
– godz. 7:00, 8:30, 10:00, 16:30, 18:00 - Msza św.
Diecezjalne zakończenie Roku Życia Konsekrowanego odbędzie się 2 lutego o godz. 10:00 w
Katedrze elbląskiej. Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. Biskup Jacek Jezierski, Biskup elbląski

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH
Rozpoczęcie w niedzielę 14 lutego o godz. 9:30 (kaplica Miłosierdzia Bożego).
Kolejne spotkania od 15 do 18 lutego 2016 r. o godz. 1930 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się 10 kwietnia 2016 r.)
Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonanie remontu wieży kościelnej i innych prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna:
Wtorek, środa, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730, sobota w godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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Do użytku wewnętrznego

