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EWANGELIA NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ PO NARODZENIU PAŃSKIM

J 1,29-34

Duch Święty spoczął na Jezusie
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż,
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan
dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i
spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i
daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Świat, w którym żyjemy, nie jest najlepszym z możliwych. I nigdy takim nie był. Czy
można mu pomóc, ulepszyć i udoskonalić? Prorocy mówili o Zbawicielu, który miał
nadejść. Święty Jan Chrzciciel głosił, że już przyszedł, i wskazał na Niego: oto On –
Jezus. „Ujrzałem…i daję świadectwo. On już jest!” Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata! – czyż to jest właściwa odpowiedź na wszystkie ludzkie niedole? Tak,
jedynie słuszna i realna. Zrozumiemy to, jeżeli sobie uświadomimy, że rzeczywistym
źródłem wszystkich nieszczęść i każdej niedoli jest właśnie grzech. Dlatego uwolnieni z
niewoli grzechu śpiewamy i modlimy się: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia…”

Zaczęło się od nakrywania stołów….

przy którym zasiadły osoby samotne…./cd.s.3/

OGŁOSZENIA
1. Ks. Proboszcz zapisuje jeszcze chętne osoby na całonocne czuwanie przed
obrazem Matki Bożej w Częstochowie, na które wyjedziemy 25.01.2008 r.
Ks. Proboszcz prosi , by int. do Różańca zapisać jak najkrócej na kartce. Będą
zbierane w autokarze.
2. W nadchodzącym tygodniu kończącym wizytę duszpasterską Ks. Proboszcz
odwiedzi mieszkańców nast. miejscowości:
22 I /wtorek / od g. 15.00 – ul. Jodłowa, Klonowa i Łąkowa 1 i 4.
23 I /środa/ od g. 17.00 – Dom Nauczyciela.
3. Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na Fundację CARITAS DIECEZJI
ŁOWICKIEJ. Jak można przekazać te pieniądze? – informacja w ulotkach na
stolikach.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Mariusz Dziedzina, kaw. z Piwnicznej i Małgorzata Kaczmarek, panna z par. tut.

Najpiękniejsza część spotkania: życzenia
pełne serdeczności i miłości.

Uroczystość uświetnił występ naszych
aniołków czyli grupa Angels.

☺☺☺
Na lekcji pani pyta Darka
- Jaki kształt ma ziemia?
- Okrągły.
- Dobrze, siadaj. A teraz wstanie do odpowiedzi Jaś. Jasiu skąd o tym wiemy?
- Bo Darek nam powiedział.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 21.01.2008.

16.00 Za +Krystynę, Mariannę i Stanisława Rogulskich.
16.30 Za +Zofię Domańską / int od córki Anety z rodziną /.
WTOREK 22.01. 2008

13.00 Pogrzeb śp.Marianny Raczkowskiej.
ŚRODA 23.01.2008

16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Jana i Michalinę Matyjaszczyków;
+Zygmunta Tomczyka / int.od chrześniaka Zbigniewa/;
+Mariana Sygitowicza / int. od Włodzimierza z rodziną /;
+Stanisławę Pasik /int. od wnucząt i prawnusi/.
CZWARTEK 24.01.2008

----------------------------------------------PIĄTEK 25.01.2008

-----------------------------------------------SOBOTA 26.01.2008
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Grzegorza z racji

25 rocznicy ślubu.
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Anny z racji 25 rocznicy urodzin i całej
rodziny.
NIEDZIELA 27.01.2008.

9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy Pietrzak z racji 15 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Anity z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Adama Stefanowskiego oraz cr. Włodarczyków i Stefanowskich;
O Boże błogosławieństwo dla darczyńców wspierających Parafialny
Zespół Caritas.

Serdeczne podziękowania składamy darczyńcom Spotkania Opłatkowego:
pp.B.R. Borowczyk, pp.A.Ł. Marcjanik, pp.S.K. Wiśnik, pp.E.R. Szymczak
pp.M.R. Lasota, pp. W.J. Polański, pp.M.M. Szydłowski, pp.J.J. Starosta,
pp.B.W. Wiśnik, pp.J.W. Kępa, pp.G.A. Sobczyk.
Par. Zespół Caritas

