nr 3/2016 (407) – 17 I 2016 rok
II niedziela zwykła: (Iz 62, 1-5; Ps 147; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-12)
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już
wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż 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. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż
po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, 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.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Dlaczego mało cudów?
Chore dziecko. Lekarze bezradnie rozkładają ręce. Z punktu widzenia współczesnej medycyny nie ma ratunku.
Matka udaje się na Jasną Górę i przed obrazem Matki Bożej prosi o cud. Długo klęczy przed ołtarzem. Spogląda
na ściany kaplicy i dostrzega wiszące na nich wota. To znaki wdzięczności za otrzymane łaski. Postanawia oddać
Matce Bożej złoty łańcuszek, jedyną wartościową rzecz, jaką posiada. Wierzy, że Maryja usłyszy jej wołanie
i dziecko wróci do zdrowia. Młode małżeństwo wyrusza samochodem w długą podróż. Wiozą ze sobą dwoje
dzieci. Po wielu godzinach jazdy zmęczona żona w nocy traci panowanie nad kierownicą. Na zakręcie samochód
wypada z szosy, koziołkuje i rozbija się prawie doszczętnie. Jedno z dzieci leży dwadzieścia metrów od wraku
samochodu i cicho płacze. Pogotowie zawozi wszystkich do szpitala na badanie. W ciągu tygodnia cała rodzina
wraca do domu. Ci, którzy oglądali rozbity samochód, stwierdzili krótko: „Cud, że żyjecie”. Te dwa przykłady
ukazują najczęstsze podejście do cudu. To nadzwyczajna interwencja Boga zachowująca lub ratująca człowieka
z nieszczęścia. Dostrzegamy dar, który od Boga pochodzi. Gdybyśmy byli na uczcie weselnej w Kanie
Galilejskiej, mówilibyśmy dużo o dobrym winie, które Jezus postawił na stole, i żałowalibyśmy, że nie uczynił
tego na początku uczty. Tymczasem zupełnie inaczej do cudu podchodzi sam Jezus. On traktuje cud jako słowo
skierowane do człowieka. Jego nadzwyczajna interwencja jest zawsze zaproszeniem do rozmowy z Nim. Bogu
chodzi o spotkanie, a dar traktuje jedynie jako okazję do tego spotkania. My zadowalamy się darem, a na Dawcę
nie zwracamy uwagi, nie chcemy też rozszyfrować znaczenia słowa, jakie do nas skierował. Matka uprosiła dla
chorego dziecka zdrowie. Poprawa była widoczna w ciągu tygodnia. Złoty łańcuszek znalazł się jako wotum
w Kaplicy Jasnogórskiej. Tajemnicą pozostanie, na ile ten dar stał się dla niej początkiem bliższego spotkania
z Bogiem. Młode małżeństwo podziękowało Bogu za ocalenie, ale czy żyje ze świadomością darowanego życia?
Czy serca ich przepełnia wdzięczność za każdy nowy dzień? Czy zawierzenie Bogu jest widoczne w ich postawie?
(c.d. na str. 2)

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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(c.d. ze str. 1) Jan, świadek cudu w Kanie Galilejskiej, zanotował: „Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego

uczniowie”. Oni nie zatrzymali się na darze, lecz utkwili oczy w Dawcy. Odczytali Słowa Mistrza skierowane do nich. Cuda
Jezusa są częścią Jego kaznodziejskiej misji. One docierają do słuchaczy jako znak skuteczności słowa. Tak też winny być
odbierane. Każda cudowna interwencja Boga w nasze życie jest Jego wezwaniem skierowanym do nas. Przy takim
spojrzeniu na cuda łatwo zrozumieć ich społeczny wymiar. Interwencja Boga ma na uwadze dobro nie tylko jednostki, ale
i wspólnoty. Przez cuda Bóg mówi do tych, których ubogaca bezpośrednio, i do wszystkich, którzy są świadkami cudu lub
o nim słyszą. Gdyby nasze podejście do cudu uwzględniało mowę Boga skierowaną do nas, to ilość cudownych interwencji
Boga wzrosłaby znacznie.
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160117.htm

Program Wizyty Duszpasterskiej - Rok 2016
Niedziela - 17.01.2016 r. - od godz. 15.00
♦ Ul. Robotnicza nr nieparzyste od 133 do 155a,
Ul. Browarna od 1 do 44, Ul. Różana 9
Poniedziałek – 18.01.2016 r. - od godz. 16.00
♦ Ul.Browarna 82 - 115, Ul. Niska, Dolna, Pływacka, Karowa,
Daszyńskiego, Ul. Różana 10
Wtorek – 19.01.2016 r. – od godz. 16.00
♦ Ul. Barona, Ul. Rechniewskiego, Różana 10a
Środa – 20.01.2016 r.
♦ Ul. Okrzei, Ul. Próchnika, Ul. Donimirskich, Ul. Różana 11
Czwartek - 21.01.2016 r. - od godz. 16.00
♦ Ul. Jaśminowa nr parzyste od 4 do 30,
Ul. Jaśminowa nr nieparzyste od 1 do 29, Ul. Różana 11a
Piątek – 22.01.2016 r. - od godz. 16.00
♦ Ul. Jaśminowa 31, 33, Ul. Różana 12, 12a, 16,17,
Kolęda uzupełniająca
REKOLEKCJE REDEMPTORYSTOWSKIE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ
FERIE ZIMOWE 2016
BARDO ŚLĄSKIE: 8-12.02 szkoła średnia i gimnazjum
LUBASZOWA:
25-29.01 szkoła średnia i gimnazjum
15-19.02 szkoła średnia i gimnazjum
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z osobiście z O. Sławomirem Skubiszem
CSsR lub pisząc na e-mail: parafia@redemptor.elblag.pl
Lub zgłoś wcześniej swój udział u jednego z duszpasterzy powołań:
O. Witold Baran – 505 593 233; e-mail: wbaran1980@gmail.com
O. Piotr Grześkiewicz – 509 802 799; e-mail: piotr.cssr@gmail.com
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7:00
8:00
18:00

INTENCJE MSZALNE
1 Sm 15,16-23; Ps 50,8-9.16-17.21.23; Mk 2,18-22
Poniedziałek18.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.18); 2. + Marianna Chylińska (gr.29)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.18); 2. + Władysława Stefanowicz
1.

W int. Ojczyzny RM, TV Trwam

Karmel

7:00
8:00
18:00

1 Sm 16,1-13; Ps 89,20-22.27-28; Ef 1,17-18; Mk 2,23-28
Wtorek
19.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.19); 2. + Marianna Chylińska (gr.30); 3. Henryk Bielecki zm. z rodz.
1. + Marianna Regina Łuba (gr.19); 2. + Wiktor Dorożko
1. Int. zbiorowe

Karmel

7:00
8:00
18:00

1 Sm 17,32-33.37.40-51; Ps 144,1-2.9-10; Mk 3,1-6
Środa
20.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.20); 2. Eugeniusz Grzędziński
1. + Marianna Regina Łuba (gr.20); 2. + Emil Stopa, zm. rodzice i teściowie
1. + Franciszek Matwiejczyk

Karmel

7:00
8:00
18:00

1 Sm 18,6-9.19,1-7; Ps 56,2-3.9-10.12-13; Mk 3,7-12
Czwartek 21.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.21); 2. + Irena, Antoni Gwara i zmarłych bliskich
1. + Marianna Regina Łuba (gr.21); 2 O Boże błog. dla Agnieszki Wiczenbach
1. Eugeniusz Lorek

Karmel

7:00
8:00
18:00

1 Sm 24,3-21; Ps 57,2-4.6.11; J 15,16; Mk 3,13-19
Piątek
22.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.22); 2. + Antoni Kuciński
1. + Marianna Regina Łuba (gr.22); 2. + Czesław Kapsaa mc po śm.;
3 +Anna Oridziejska
1. + Ignacy Hajdukiewicz i zm. z rodz.

Karmel

7:00
8:00
11:00

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Ps 80,2-3.5-8; Mk 3,20-21
Sobota
23.01
1. + Józefa Matuszewska (gr.23)
1. + Marianna Regina Łuba (gr.23);
1. W int. Ojca Św.; 2. + Franciszek Grabowski

18:00

1.

+ Czesław i Zofia Lewandowscy , zm dziadkowie

Dziękczynno błagalna w intencji Marzeny
Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-9.10 i 15; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1,1-4;4,14-21
Niedziela 24.01
7:00 1. + Józef Rocławski, Jadwiga Lazarowska; 2. + Helena Estal
8:30 1. + Marianna Regina Łuba (gr.24); 2. Dziękczynna w 40 r. sak. Ślubu Teresy i Edwarda
1 + Józefa Matuszewska (gr.24); 2.+ Mieczysław Fluks, rodzice i teściowe;
10:00
3. + Kazimiera, Wiktor, Marianna, Wincenty; 4. + Kazimierz, Marianna, Mirosława
11:30 1. + Piotr Leńczuk oraz Czesław i Apolonia; 2. + Marek Szczepański mc po śm.
13:00 1. Chrzest
16:30 1. + Mirosław Łapiński, Stanisława i Jan Wiśniewscy
18:30 1. + Stefania Laszuk mc po śm.
Karmel
W int. Parafii
Intencje mszalne można zamawiać w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej przed lub po nabożeństwach
w kościele, także na furcie klasztornej.
Karmel

W każdy III poniedziałek miesiąca w naszej świątyni spotykają się na modlitwie osoby,
które tworzą Rodzinę Radia Maryja. O godz. 17 30 na modlitwie różańcowej, a następnie o godz. 18 00
na Mszy św. modlimy się w intencji Kościła Powszechnego, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych
przy
nim,
a
po
Mszy
św.
spotykamy
się
na
spotkaniu
formacyjnym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną włączyć się w tę modlitwę.
O. Proboszcz i Członkowie Rodziny Radia Maryja
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Ogłoszenia: II niedziela zwykła – 17 I 2016 r.
1. Niedziela, 17 stycznia: (Druga Niedziela zwykła. Dzień Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
- o godz. 15 30 odbędzie się III spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
- Dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Parafii śpiewają kolędy na Mszy św. o godz. 10 00, 1130, 1630.
- 102 Światowy Dzień emigranta i uchodźcy. Modlitwa za migrantów – upamiętnienie Św. Jana Neumanna i bł. Piotra
Dondersa.

Dzisiaj, bardziej niż w minionych czasach, Ewangelia miłosierdzia porusza sumienia, nie pozwala
przyzwyczajać się do cierpienia innych i wskazuje drogi odpowiedzi zakorzenione w teologalnych
cnotach wiary, nadziei i miłości, wyrażające się w uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała. pisze papież w Orędziu na 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pełen tekst orędzia możesz znaleźć:
http://www.niedziela.pl/artykul/116350/nd/Modlitwa-za-Migrantow-i-Uchodzcow
2. W poniedziałek, 18 stycznia:
- godz. 1730 – różaniec w int. Radia Maryja; godz. 18 00 - Msza św.
3. We wtorek, 19 stycznia: (Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa)
- godz. 1730 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w
czasie nabożeństwa, do skarbony pod chórem.

4. W środę, 20 stycznia:
- godz. 1730 – Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła
5. W czwartek, 21 stycznia: Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.(Dzień Babci)
-

-

6. W piątek 22 stycznia: (Dzień Dziadka)
- godz. 1500 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
7. W sobotę 23 stycznia:
- godz. 730 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- godz. 1100 – Msza św. sanktuaryjna i nabożeństwo maryjne
8. W niedzielę 24 stycznia: (III niedziela zwykła. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
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

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.
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

