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15 stycznia odbyło się V Spotkanie Opłatkowe dla naszych Parafian - seniorów. Na
zdjęciach są uchwycone momenty z najpiękniejszej części Spotkania: składanie
wzajemne życzeń. A najweselej było gdy pojawił się Mikołaj /na zdjęciu z naszymi
„Aniołkami”, które uświetniły nasze Spotkanie – str. 4/. Składamy serdeczne
podziękowania P. Kazimierzowi, który piękną grą na instrumencie i śpiewem
zachęcał nas do wspólnego śpiewania kolęd.
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EWANGELIA NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ

Mk 1,14 - 20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus 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. Jezus
rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I
natychmiast zostawili sieci i 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 zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli
za Nim.

●●●
Andrzej i Szymon natychmiast porzucili sieci, w które zapewne sami byli zaplątani. Bo cóż
może symbolizować sieć, jeśli nie bycie niewolnikiem grzechu? Nawróciwszy się szybko,
nawracali innych bezzwłocznie. Nie ociągaj się. Ta historia może być i twoim udziałem.
Popatrz, w co jesteś zaplątany? W jakie sieci jesteś uwikłany? Nie muszą to być sieci
telefonii komórkowej, ale może sieci zniewoleń uczuciowych, sieci korupcji, sieci
powiązań z osobami niegodziwymi, sieci ramion cudzołóstwa, sieci nałogu alkoholowego
lub narkotyków, sieci zazdrości lub chciwości, kłamstwa albo dumnych ambicji, strachu
albo wątpliwości, rozpaczy lub ciągle powracających niepowodzeń i nieszczęść. Najgorsze
zaś i najbardziej bolesne są sieci bezbożnej zdrady.
Jezus daje ci zaproszenie do uwolnienia się z takich sieci. Wystarczy dobra spowiedź,
wystarczy znaleźć apostoła, którego Bóg sam wyłowił z otchłani, aby mógł łowić innych
dla królestwa Bożego. Daj szansę Bogu, by mógł do Ciebie przemówić, weź teraz Biblię i
otwórz. Sieci słów Boga mogą wyciągnąć cię z najciemniejszych głębin rozpaczy.

OGŁOSZENIA
2. Zapisuję na czuwanie całonocne przed obrazem Matki Bożej w Częstochowie.
Wyjeżdżamy 17 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II.
Koszt przejazdu, jak co roku, 25 zł wpłacane przy zapisie.
5. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę wspólnie z Ks.
Arturem mieszkańców:
23 I powiedz. od g. 14.00 – ul. Brzozowa i Klonowa;
24 I wtorek od g. 14.00 – ul. Akacjowa /rozpoczniemy z przeciwnych stron ku
środkowi/;

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

- który Święty ma cztery pięty
(Święty Związek Małżeński)
- który Święty nie ma ani jednej pięty?
(Duch Święty)
- który Święty ma ciepłe pięty?
(Ojciec święty)
- który Święty ma najwięcej zębów?
(Św. Szymon Apostoł zwany Młodszym - bo na wizerunkach trzyma drewnianą
piłę, symbol swego męczeństwa)
- Świętą została chociaż się do nieba nie dostała?
(Ziemia Święta).

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 01. 2012

9.00 ……
WTOREK 24. 01. 2012

9.00 ……
ŚRODA 25. 01. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny i Rafała;
Intencja dziękczynna za otrzymaną pracę;
Za +Stefana Matysiaka w 32 rocznicę śmierci, cr. Matysiaków i Haraśnych;
+Antoniego Szklarka;
+Natalię Goleń /int. popogrzebowa/;
+Zofię Mierzejewską /int. od chrzestnicy Józefy z rodziną/.
+Zofię Rzepecką /int. popogrzebowa/;
+Jana i Michalinę Matyjaszczyków.
CZWARTEK 26. 01. 2012

9.00 ……
PIĄTEK 27. 01. 2012

9.00 ……
SOBOTA 28. 01. 2012

9.00 ……
NIEDZIELA 29. 01. 2012

9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich, teściów Frątczaków, Leszka Klimka
i dziadków Lipskich;
+Stanisława Jankowskiego, dziadków Jankowskich i Rokickich
oraz Józefę Grad.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwierka z racji 1 rocznicy urodzin
i jego rodziców.
16.00 Za +Adama Stefanowskiego, cr. Stefanowskich i Włodarczyków.

