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III NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 1, 14-20
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Jon 3, 1-5. 10

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nawrócenie Niniwitów

Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

1 Kor 7, 29-31
Przemija postać tego świata

Czym więc jest nawrócenie? To odwrócenie
się od zgnuśnienia i grzechu i zwrócenie się
ku osobowemu Bogu i Jego przykazaniom.
Każdy musi rozeznać, co to konkretnie
oznacza w jego życiu. Bóg nie tylko oczekuje
od nas nawrócenia, ale też chce nas posyłać,
byśmy stawali się „rybakami ludzi”, byśmy
pomagali innym chodzić ścieżkami Pana.
Szczególnie ważne jest przekazywanie wiary
w naszych rodzinach. Nie chodzi tu o ciągłe
moralizowanie i pouczanie, ale o świadczenie
przez własne nawracanie się.
Ważne jest bowiem, by dzieci były dobrze
wykształcone, ale jeszcze ważniejsze jest,
by miały Boga w sercu.

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 powoła,
a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza,
razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

STYCZEŃ
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,
modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością
na wszystkich.

25 - 31. 01. 2021
PONIEDZIAŁEK 25. 01
6.30
8.00
18:00

† Maria KOBIELA (XXV)
1. † Dariusz CZYNSZ, 2. † Wanda RYBAKOWSKA (XXV)
1. † Zygmunt PASTWA (XXV), 2. †† Krzysztof LEWANDOWSKI, Stefania WĘSIERSKA, Marzena BLOK oraz
†† z rodziny: LEWANDOWSKICH, OKRÓJ i JAROSZ

III NIEDZIELA ZWYKŁA
24 I 2021

WTOREK 26. 01
6.30
8.00
18:00

O łaskę zdrowia dla RYSZARDA
1. † Maria KOBIELA (XXVI), 2. †† z rodziny: TARANOWICZ i PIERNICKICH, 3. † BRAT Jerzy SZCZERBOWSKI
1. † Zygmunt PASTWA (XXVI), 2. †Wanda RYBAKOWSKA (XXVI), 3. † BRAT Paweł, i †† RODZICE:
Jerzy i Emilia, 4. O szczęśliwe rozwiązanie dla JOLI i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

6.30
8.00
18.00

O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie, wytrwałość w powołaniu dla Krzysztofa z okazji 32. rocznicy urodzin
1. † Zygmunt PASTWA (XXVII), 2. † Wanda RYBAKOWSKA (XXVII)
1. † Maria KOBIELA (XXVII), 2. † Jadwiga ŚWIENC w 5. rocznicę śmierci oraz †Monika ŚWIENC, 3. O Boże
błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla MAGDALENY z okazji urodzin, 4. Dziękczynna z okazji
90. rocznicy urodzin HELENY ORMIŃSKIEJ, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i
opiekę Maryi – intencja od córki z wnukami i prawnukami.

6.30
8.00
18:00

† O. August Jan
1. † Wanda RYBAKOWSKA (XXVIII), 2. † Maria KOBIELA (XXVIII)
1. † Zygmunt PASTWA (XXVIII), 2. † Jan, 3. †† RODZICE: Stanisława (k) i Władysław MINCEWICZ

ŚRODA 27. 01

CZWARTEK 28. 01

PIĄTEK 29. 01
6.30
8.00
18.00

†O. August Jan
1. † Maria KOBIELA (XXIX), 2. † DZIADEK Roman WRONIAK z okazji 88. rocznicy urodzin.
1. † Zygmunt PASTWA (XXIX), 2. † Wanda RYBAKOWSKA (XXIX), 3. Dziękczynna z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla całej rodziny

6.30
8.00

W intencji LILIANNY w dniu urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i łaskę zdrowia
1. † Zygmunt PASTWA (XXX)
3. † Wanda RYBAKOWSKA (XXX)
1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla MONIKI i SŁAWOMIRA z okazji 22. rocznicy ślubu
2. † Maria KOBIELA (XXX)
3. † Stefan CICHY w 34. rocznicę śmierci, †† RODZICE: Stefania (k) i Brunon oraz Wanda i Bernard, Krystyna
i Zbigniew

18.00

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego.
Zachęcamy, aby w dniu dzisiejszym w gronie
rodzinnym, spędzić czas na czytaniu Pisma
Świętego i dziękczynieniu za dar Eucharystii
podczas której mówi do nas Jezus Chrystus.

1. W najbliższym
będziemy:

13:15

18:00

„Przede wszystkim nie zaniedbujmy dziękczynienia: jeśli niesiemy
wdzięczność, to i świat staje się lepszy, nawet jeśli choć trochę, ale
wystarcza to, by dać mu nieco nadziei. Świat potrzebuje nadziei, a
poprzez wdzięczność, poprzez tę postawę dziękowania,
przekazujemy nieco nadziei.”

4. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary
składane na funkcjonowanie naszej parafii.
W
dniu
dzisiejszym
przy
wyjściu
z kościoła można złożyć ofiarę do puszek
na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu
ziemi
w Chorwacji. Za tydzień
będziemy
gościć
w
naszej
parafii
przedstawiciela Gdańskiego Seminarium
Duchownego. Taca tego dnia będzie
przeznaczona na utrzymanie seminarium.

w
poniedziałek
(25.01)
święto
nawrócenia św. Pawła Apostoła,



we wtorek (26.01) wspomnienie św.
Tymoteusza i Tytusa, biskupów,



w środę (27.01) pamiętajmy modlitwie o
śp. ks. Januszu Wojnickim w 13 rocznicę
jego śmierci. Ks. Janusz Wojnicki
w latach 1980-1981 pracował jako
administrator naszej parafii.
5. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela,
w czwartek (28.01) wspomnienie św. Gość niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz
Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora nasz parafialny biuletyn.

SOBOTA 30. 01

1. W intencji Parafii, 2. † Wojciech JÓZEFOWICZ w 22. rocznicę śmierci
1. † Marian WIERZGACZ w 4. rocznicę śmierci, 2. † MAMA Maria w 9. rocznicę śmierci
1. † Tadeusz HINC w 5. rocznicę śmierci – intencja od żony, 2. † Teresa KOŁACZ
†† Lech i Kazimierz ANTOSIAK
1. †† Zofia i Włodzimierz WITKOWSCY oraz †† z rodziny, 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla
TERESKI w 12. rocznicę sakramentu chrztu świętego
1. W intencji OLIWII z okazji 22. rocznicy urodzin oraz w intencji GABRIELA z okazji 13. rocznicy urodzin,
2. †† RODZICE: JADWIGA w 8. roczncię śmierci oraz MARIAN w 15. rocznicę śmierci
1. †† RODZICE: Jadwiga i WACŁAW, 2. W intencji HANNY i PIOTRA, dziękczynno – błagalna z okazji
29. rocznicy ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia w małżeństwie

przeżywać



IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31. 01
7.30
9:00
10:30
11.00
12:00

tygodniu

3. Zachęcamy do udziału w adoracji
Najświętszego Sakramentu, która odbywa się
w każdy piątek od godz. 8.30 do godz. 17.45
w kaplicy w dolnym kościele. Na godz. 15:00
zapraszamy na Koronkę do Bożego
Miłosierdzia a na 17:15 na modlitwę
różańcową.



Kościoła.
2. W każdą środę zapraszamy na wieczorną
adorację Najświętszego Sakramentu od godz.
18.45 do 21.00. Adoracja rozpoczyna się od
wspólnego, 45-minutowego rozważania
Słowa Bożego przeznaczonego na najbliższą
niedzielę. Zakończenie adoracji Apelem
Jasnogórskim o godz. 21:00.

6. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu
naszych
drogich
zmarłych:
zmarłych
proboszczów naszej parafii, budowniczych
i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych
z
naszych rodzin, śp. Czesława
Karolewskiego, którego odprowadziliśmy
w minionym tygodniu na miejsce wiecznego
spoczynku. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

