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Niedzielne czytania:
I - 1 Sm 3,3b-10.19; II - 1 Kor 6,13-15.17-20
Ewangelia (J 1,35-42):

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa,
rzekł: „Oto Baranek
Boży”. Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus
zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi - to znaczy: Nauczycielu -
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gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im:
„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim,
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał
najpierw swego brata i
rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na
niego, rzekł: „Ty jesteś
Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Każdy chrześcijanin jest powołany. Każdego Bóg wzywa. Wzywa
głosem, który niekiedy trudno usłyszeć. Wzywa i przeznacza do
swej służby. Boże wezwanie, ludzka odpowiedź, ludzki czyn w
Bożej sprawie... Czy słowa te mają dla mnie jeszcze jakiś sens?

NIEDZIELA BUDOWLANA

Bóg zap³aæ !

za hojność

104. Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Przeżywamy dziś drugą niedzielę zwykłą (w ciągu roku). Choć w naszych kościołach pozostał wystrój bożonarodzeniowy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć, aby nie
tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
2. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na
naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu
wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą.
3. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie
Pana Jezusa: abyśmy byli jedno!
4. W sobotę, po Mszy św. o godz. 8.00, spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i
wszystkich zainteresowanych duchowością franciszkańską z Ojcem franciszkaninem.
5. Trwa wizyta duszpasterska (kolęda) która ma na celu przede wszystkim wspólne z całą
rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Przy kapłanie gromadzą się
zatem wszyscy, którzy pragną tego błogosławieństwa. Jeśli przy tej okazji złożymy ofiarę
pieniężną, to będzie ona przeznaczona na pokrycie zobowiązań Parafii na rzecz diecezji i
Kościoła Powszechnego. Początek kolędy w sobotę o 14.00 a w pozostałe dni o 16.00. Przypominamy, że w tym roku ministranci nie spisują wcześniej chętnych przyjęcia księdza!
6. W związku z kolędą nie ma Mszy wieczornej w tygodniu, z wyjątkiem środy i soboty.
7. W tym tygodniu patronują nam:
17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady
tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8. Terminy katechez dla narzeczonych (dawny kurs przedmałżeński) oraz zapisy na nie tylko
przez stronę: narzeczeni.archidiecezja.pl
15.01 - poniedziałek
[1] Staszica 21, 25 i 20-36 (parz.)
[2] Poznańska 92 i 93
[3] Poznańska 92 i 93
16.01 - wtorek
[1] Szymborska 12-20ab (parz.) i 22a
[2] Szymborska 10, 10ab - 6,
Mała Rybnicka 15-3
[3] Szymborska 22bc
17.01 - środa
[1] Szymborska 75-41 (niep.)
[2] Marulewska 1,3, 4-20(parz.), Sobieskiego
[3] Batorego(od końca),Szymborska31-39 (niep.),
Jagiellończyka

18.01 - czwartek
[1] Szymborska 29-15 (niep.)
[2] Szymborska 28, 24, 24ab
[3] Szymborska 24c
19.01 - piątek
[1] Solna, Jagodowa
[2] Brzoskwiniowa, Górnicza
[3] Wiśniowa, Orzechowa
20.01 - sobota
[1] Topolowa (niep.)
[2] Topolowa (parz.)
21.01 - niedziela - kolędy nie ma
[1] ks. Romuald Drążkowski
[2] ks. Michał Drzewiecki
[3] ks. Marek Siwka

Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

